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NOCTUIDAE

Zoals in deel IV, het eerste van de Noctuiden, vermeld werd, berustten de in

de Catalogus gevolgde systematische indeling en de nomenclatuur op de door de

Engelse lepidopteroloog W. H. T. Tams samengestelde, doch niet gepubliceerde

lijst van de op de Britse eilanden voorkomende soorten, die tot deze familie be-

horen. Het was de eerste indeling van de uilen, waarin de inmiddels door de

publicaties van Pierce over de genitaliën verkregen inzichten verwerkt waren.

We zijn nu meer dan 20 jaar verder. Het is te begrijpen, dat naarmate de

kennis toenam er meer wijzigingen kwamen in deze eerste moderne lijst, niet

alleen op het Continent, doch ook in Engeland zelf. Omdit laatste te constateren

behoeft men slechts de nieuwe editie van ,, South" te raadplegen.

In alle voorafgaande supplementen is steeds getracht de nieuwste gegevens te

verwerken (al is hieraan wel eens wat risico verbonden), en ook bij de Noctuiden

zal dit principe gevolgd worden. Men zal in de komende supplementen dus de

modernste indeling vinden, die, althans wat de eerste groep van onderfamilies

betreft (de Trifinae, met onduidelijke ader 5 in de achtervleugels), afkomstig is

van de Franse specialist Ch. Boursin. Deze indeling vindt men o.a. reeds in de

lijst van de Belgische Noctuidae door J.
van Schepdael (in Lïnneana Belgica,

vol. 1) en in de lijst van de Luxemburgse Noctuidae door C. Wagner. Hij zal

ook gevolgd worden in „Die Schmetterlinge Mitteleuropas" door Forster &
WOHLFART.

Tenslotte enkele opmerkingen over de variabiliteit. Voor zover het afwijkingen

van de normale tekening betreft, zullen er weinig moeilijkheden zijn. Volledig-

heidshalve verwijs ik naar de fig. op p. (203) in deel 4 en naar fig. 28 op p.

(556) in deel 8. Moeilijker echter zijn de vele kleurvormen, omdat er vaak geen

scherpe grenzen tussen de verschillende tinten zijn. De oorzaak hiervan is, dat

twee groepen van factoren samenwerken om het uiterlijk van de vlinder te be-

palen, namelijk erfelijke en oecologische factoren en van de laatste dan vooral de

temperatuur tijdens het gevoelige stadium van de pop. Prachtig bleek dit bij een

reeks van experimenten met poppen van Chloridea peltigera Schiff, door

Kettlewell, waarvan de resultaten te vinden zijn in Proc. Trans. South London

ent. nat. Hist. Soc, 1943 —1944, p. 69—79 (1944). Het spreekt vanzelf, dat deze

resultaten niet zonder meer op alle Noctuiden van toepassing zijn, maar zij zijn

in elk geval een duidelijke aanwijzing hoe de vele overgangen bij de op zichzelf

goed te onderscheiden kleurgroepen te verklaren zijn.
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Avant de terminer cette introduction des Noctuidae observées en Hollande je

voudrais remercier Monsieur Ch. Boursin, Paris, spécialiste renommé des Triphi-

nae, qui a bien voulu contrôler la systématique et la nomenclature des sous-familles

appartenant à ce groupe, traitées dans mon travail.

NOCTUINAE

Euxoa Hübner

Subgenus Chorizagrotis Smith

Euxoa (Chorizagrotis) lidia Cramer. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 218; Cat.

IV, p. (225). De laatste uit ons land bekende vondst dateert uit 1920. De mo-

derne vanglampen hebben geen enkel nieuw gegeven opgeleverd. Het gaat er dan

ook sterk op lijken, dat de soort in Nederland uitgestorven is. In 1939 werd de

vindplaats Oudenbosch vermeld zonder nadere datum. Sindsdien vond ik in de

collectie van het Collegium Berchmanianum te Nijmegen één exemplaar, gedateerd

10.IX.1898 en afkomstig van deze vindplaats.

Ook in noordwest-Duitsland moet de vlinder sterk achteruit gegaan zijn. Blij-

kens een mededeling in Bombus, vol. 1, p. 413 (1957), is hij sinds 1945 niet meer

in de Lüneburger heide gevonden. In Soc. Ent., vol. 28, p. 85 (1913) vermeldt

Wagner een exemplaar, dat in juli 1911 te Sinsen bij Munster op smeer werd

gevangen.

Subgenus Euxoa Hübner

Euxoa (Euxoa) obelisca Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 213; Cat. IV,

p. (220). De vlinder is inderdaad vrijwel beperkt tot de zandgronden. Daarbuiten

zijn slechts enkele vindplaatsen bekend geworden. Over het algemeen is hij zeker

niet gewoon. Des te opvallender is daarom, dat de rupsen in 1 944 in de omgeving

van Utrecht schadelijk op tabak waren. In het Duindistrict is obelisca tot nog

toe alleen in het zuidelijke gedeelte aangetroffen, in het Waddendistrict alleen

op Terschelling en Ameland.

De normale vliegtijd kan iets vroeger beginnen dan in 1939 werd opgegeven

en wordt nu: 9- VII —12.X. Na begin september wordt de vlinder weinig meer

waargenomen. Volkomen abnormaal is de vangst van een exemplaar op 3. VI. 1954

te Wezep (van Schaik).

Vindplaatsen. Fr.: Ameland, Terschelling (hier een enkel exemplaar in augustus

1956 en 1957, Leffef), Huizum. Dr.: Crollo. Ov.: Almelo, Boekelo, Borne, Beerze, Fries-

wijk. Gdl.: Ermelo, Vierhouten, Wezep, Tongeren, Vaassen, Wiessel, Otterlo, Schaars-

bergen, Doorwerth, Lunteren; Gorssel, Warnsveld. Utr.: Utrecht. N.H.: 's-Graveland,

Huizen, Amsterdam {$, 1914, Zool. Mus.). Z.H.: Den Haag. Zl.: Westenschouwen, Oost-

kapelle. N.B.: Bergen op Zoom, Hoogerheide. Lbg.: Milsbeek, Tegelen, Steijl, Swalmen,

Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit. De nominaatvorm is de Oostenrijkse vorm, in het bie-

zonder die uit de omgeving van Wenen. Deze vorm heeft dof roodbruine voor-
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vleugels, lichter of donkerder van tint. Dank zij de lange serie in de collectie van

het Zool. Mus. te Amsterdam is het thans mogelijk met zekerheid te zeggen, dat de

meerderheid van onze mannetjes hiermee overeen stemt, terwijl daarentegen slechts

een klein deel van onze wijfjes tot deze kleurvorm behoort. Of er een ander

doorgaand verschil tussen onze populaties en de nominaatvorm bestaat, is twijfel-

achtig. Mogelijk zijn de Oostenrijkse dieren gemiddeld iets forser.

f. stephensii Heydemann, 1933. Deze vorm met donkerder voorvleugels (zwart-

grijs met roodachtige tint) is bij ons zeker geen subspecies. Hij is bij de mannetjes

gewoon, maar komt toch minder dan de typisch gekleurde vorm voor, terwijl hij

daarentegen bij de wijfjes verreweg in de meerderheid is.

[Heydemann originally described f. stephensii as a subspecies of the territories bordering

the North Sea. It does not apply to the Netherlands. The majority of the males have typically

dull red-brown fore wings, whereas such females are scarce. The dark f. stephensii is rather

common with the male, but is the .dominant form with the female.]

f. nigrescens nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig, zonder spoor

van rode tint. Apeldoorn, twee mannetjes in 1954, een Ç in 1956 (Leffef, in

Zool. Mus.); Doorwerth, cf , 1958 (Zool. Mus.).

Holotype: $ , Apeldoorn, 24.VIII.1956, in collectie-Zoöl. Mus.

[Ground colour of the fore wings blackish, without a trace of a red tint.]

f. grisea Tutt, 1892. Exemplaren met grijsachtig getinte voorvleugels zijn

vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Nijmegen (Mus. Rotterdam, Zool. Mus.);

Zeist (Gorter). Tot een heel apart type behoort een $ , dat Soutendijk in

1956 te Wiessel ving. De voorvleugels zijn grijszwart, ronde vlek en niervlek

steken scherp af evenals de wortelhelft van de costa, terwijl de dwarslijnen duide-

lijk zijn.

f. unicolor Lempke, 1939. Eveneens zeldzaam zijn de exemplaren met eenkleu-

rige voorvleugels, waarbij de beide vlekken alleen flauw zichtbaar zijn door de

zwakke omranding. Enkele nieuwe vondsten: Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.),

Nijmegen, Bussum (Zool. Mus.).

f. pineta Lempke, 1939. Slechts één nieuwe vondst: Bennekom (van de Pol).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Wilp, 9, 1.VIIL1895 (holotype), Hilversum $ (beide in Zool. Mus.).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. brevipennis nov. Voor- en achtervleugels sterk verkort. Bergen op Zoom,

Hoogerheide, twee mannetjes, het eerste het holotype (Korringa).

[Fore and hind wings strongly shortened.]

Dwerg. Oostkapelle (van Aartsen).

Euxoa (Euxoa) tritici L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 215; Cat. IV, p. (222).

Het hoofdverspreidingsgebied wordt in ons land gevormd door de zandgronden,

vooral de drogere heideachtige terreinen en de duinen. Daarnaast zijn echter een
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opvallend groot aantal vindplaatsen bekend, die hiervan volkomen afwijken en die

vooral in het Haf district en het westelijk deel van het Fluviatiel District gelegen

zijn: Marknesse, Hoorn, Oosthuizen, Zaandam, Amsterdam, Maarssen, Leiden,

Schelluinen, Arkel, Zevenhuizen, Rotterdam, Vlaardingen, Hendrik-Ido-Ambacht,

Dordrecht, Melissant, Ouwerkerk, Kamperland, Goes. Voor een deel zullen dit wel

zwervers zijn, maar er zijn aanwijzingen, dat tritici zich blijkens herhaalde vang-

sten hier merkwaardig thuis voelt (o.a. te Hendrik-Ido-Ambacht; hier gewoon!).

In het Waddendistrict nu bekend van alle eilanden van Texel tot en met

Schiermonnikoog. Op Ameland vond wijlen Prof. Brouwer de vlinder talrijk.

De vliegtijd kan reeds eind juni beginnen en tot in oktober duren (1.X.1956,

Stein, in collectie-Missiehuis; 4.X.1959, Valkenisse, van Aartsen), zodat de

uiterste data nu worden: 25. VI.— 4. X.

Variabiliteit. Zoals reeds in 1939 werd opgemerkt, is het grootste deel

van onze exemplaren donker van kleur in tinten variërend van grijsachtig via

bruin naar zwart. Scherpe grenzen hiertussen ontbreken volkomen, zodat het ten-

slotte vaak een kwestie van persoonlijke smaak wordt, waar men de ene vorm wil

laten ophouden en de andere beginnen. Zeer waarschijnlijk zullen oecologische

factoren wel de hoofdoorzaak van deze ineenvloeiende tinten zijn, zoals reeds in

de inleiding tot deze familie is uiteengezet. Anders staat het met de twee hoofd-

typen, de bonte dieren met lichte costaalstreep en donkere wigvormige vlek waarin

ronde vlek en niervlek geplaatst zijn, en de dieren met eenkleurige vleugels. Dit

zijn hoogstwaarschijnlijk wel erfelijke typen, ook al, omdat ze bij diverse soorten

terug te vinden zijn. Bij beide typen kan de tekening variëren in duidelijkheid en

TuTT heeft dat heel zorgvuldig in tabelvorm verwerkt, maar ik heb daar geen

rekening mee gehouden.

In 1939 schreef ik, dat de exemplaren van het bonte type veel talrijker zijn dan

die van het eenkleurige. Nu de serie van het Zool. Mus. uitgegroeid is tot enkele

honderden exemplaren, vooral door aanvulling met modern materiaal, blijkt dit

niet juist te zijn. De bonte dieren zijn over het geheel genomen in de minderheid.

De lange serie van wijlen C. Doets uit het Gooi bevatte er maar enkele exem-

plaren van. Dat de bonte vorm in de loop der jaren terrein verloren heeft, is

echter volstrekt niet zeker. In de eerste plaats waren de oude series veel te klein

en in de tweede plaats is er een grote kans, dat ze geselecteerd waren. De bonte

dieren zijn immers veel mooier! Slechts bij een enkele kleurvorm vond ik de

bonte vorm duidelijk gewoner dan de eenkleurige (vgl. f. valli gera en f. alhilinea).

Het hierna volgende overzicht komt in de plaats van dat van 1939-

f. costa-caerulea Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 45. Voorvleugels helder lei-

grijs tot blauwgrijs, bont. Zeldzaam. Terschelling (9, Zool. Mus.); Meijendel

(Lucas) .

f. eruta Hübner, [1814 —1818]. Voorvleugels licht grijsbruin, eenkleurig. Vrij

gewoon, overal onder de soort aan te treffen.

f. costa-jusca Tutt, 1892. Voorvleugels licht grijsachtig bruin, bont. Vrij zeld-

zaam. In Zool. Mus. slechts van Bussum, Overveen, Vogelenzang, Den Haag. Ver-

der: Apeldoorn, Burgh (Lucas).

f. sordida Haworth, 1809. Voorvleugels donker grijsachtig bruin, eenkleurig.

Onze gewoonste vorm, vrijwel overal talrijk onder de soort.
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f. tritici L. Voorvleugels donker grijsachtig bruin, bont. Vrij gewoon, maar be-

slist veel minder dan de vorige vorm. Plaat 1, fig. 1.

f. ochracea Tutt, 1892. Grondkleur van de voorvleugels geelachtig, eenkleurig.

Behalve het reeds vermelde exemplaar van Schiermonnikoog in collectie-VAN

WiSSELiNGH is geen ander bekend geworden.

f. valli gera Haworth, 1809, Grondkleur van de voorvleugels roodachtig bruin

tot helder bruin, eenkleurig. Niet gewoon, verspreid onder de soort voorkomend.

De helder bruine exemplaren zonder rode tint, die ik om verdere splitsing te voor-

komen ook tot deze vorm reken, zijn minder zeldzaam dan de duidelijk roodachtig

getinte.

f. albilinea Haworth, 1809. Grondkleur van de voorvleugels roodachtig bruin

tot helder bruin, bont. Gewoon, het enige kleurtype, waarbij op het ogenblik de

bonte vorm gewoner is dan de eenkleurige; maar ook hierbij zijn de zuiver bruine

gewoner dan de duidelijk roodachtig getinte. De mooiste exemplaren stammen

nog altijd uit de duinen.

f. hortorum Stephens, 1829. Voorvleugels donker grijs (zonder bruine tint dus),

eenkleurig. Zowel in het binnenland als in de duinen onder de soort voorkomend,

maar niet gewoon.

f. venosa Stephens, 1829. Voorvleugels zwartachtig bruin, eenkleurig. Gewoon,

vrijwel overal onder de soort aan te treffen.

f. nigrojusca Esper, [1788]. Voorvleugels zwartachtig bruin, bont. Niet talrijk,

maar op vele plaatsen onder de soort voorkomend.

f. nigra Tutt, 1892. Voorvleugels zwart, eenkleurig. Verspreid onder de soort

voorkomend, maar vrij zeldzaam. In Zool. Mus. bijv. slechts zes exemplaren van

Apeldoorn, Uchelen, Otterlo en Hilversum.

f. co stani gr a Tutt, 1892. Voorvleugels zwart, bont. Zeldzamer dan de vorige

vorm. In Zool. Mus. slechts één $ van Ermelo, maar in recente jaren toch wel op

vrij veel plaatsen onder de soort aangetroffen, zelfs in de duinen.

f. virgata Tutt, 1892, 1. c, p. 58. Voorvleugels met de ruimte tussen eerste en

tweede dwarslijn donkerder dan het wortelveld en het achterrandsveld, zodat dus

een donkere middenband ontstaat. Zeldzaam. Hilversum (Caron); Vlaardingen

(Nijssen); Roermond (Franssen).

f. bicolor nov. Wortelveld en gewaterde band bruin, middenveld en franjeveld

eenkleurig grijsachtig, golflijn scherp. Oostvoorne, 9 , 5.VIII.1959 (holotype,

Vestergaard).

[Basal area and submarginal area brown, central area and marginal area unicolorous

greyish, submarginal line sharp.]

f. unicolor nov. Alle tekening op de voorvleugels verdwenen, alleen de ronde

vlek en de niervlek nog flauw zichtbaar. Putten (de Vos) ; Hollandse Rading, $ ,

16. VIII. 1948 (holotype, Zool. Mus.); Meijendel, cf (Lucas); Valkenisse (van

Aartsen, plaat 1, fig. 10).

[All markings on the fore wings absent, with the exception of the orbicular and the

reniform, which are still feebly visible. Plate 1, fig. 10.]

f. xanthostaxis nov. Ronde vlek en niervlek licht, zonder donkere kern, scherp
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afstekend tegen de eenkleurige voorvleugels. Bussum, cf , 12.VIII.1939 (holotype,

Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform pale, without dark centre, sharply contrasting with the unicolorous

fore wings.]

f. juncta Lempke, 1939. Ronde vlek en niervlek elkaar rakend. Zeldzaam. Nieu-

we vindplaats: Roermond (Franssen).

f. semiconjluens Lempke, 1939. De beide vlekken smal samengesmolten. Blijk-

baar meer voorkomend. Hoog-Soeren, Meijendel (Lucas); Bennekom (van de

Pol); Heemskerk (Westerneng); Overveen (Rijk); Wassenaar (van Wisse-

lingh); Loosduinen (van Leyden); Deurne (Nies); Oisterwijk (Leids Mus.).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dvi^arslijn

rakend. Vorden, $ , VIIL1894 (holotype) en Soest, een minder mooi $ (Zool.

Mus.); Meijendel, cT. Oostvoorne, cf (Lucas).

{The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. brevipennis Hoffmeyer, 1958, Flora o g Fauna, vol. 64, p. 12. Voor- en

achtervleugels sterk verkort. Havelte, cf , 1956 (van der Meulen); Zeist (Gor-

ter).

Dwergen. Bennekom (van de Pol); Zeist (Gorter); Hilversum (Zool. Mus.);

Bussum (ter Laag, van der Made); Eindhoven (Haanstra).

Euxoa (Euxoa) nigricans L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 215; Cat. IV, p.

(222). Door het grootste deel van het land voorkomend, maar op droge gronden

veel zeldzamer en lokaler dan op vochtige terreinen. Het sterkst verbreid in het

Hafdistrict en het westelijk deel van het Fluviatiel District en hier plaatselijk zelfs

vrij gewoon tot gewoon. In het Waddendistrict nu bekend van Texel, Terschelling,

Ameland en Schiermonnikoog.

In late seizoenen kan de vliegtijd tot in de tweede helft van september duren.

De uiterste data zijn nu: 5.VII —23.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Ameland, Terschelling, Leeuwarden. Gr.: Groningen, Haren,

Glimmen, Noordlaren, Winschoten, Veendam, Vlagtwedde. Dr.: Donderen, Odoorn, Wijster,

Havelte. Ov.: Almelo, Rectum, Saasveld (Molenven), Raalte, Vollenhove. Flevoland: Lely-

stad. Gdl.: Harderwijk, Hulshorst, Teuge (hier talrijk op smeer, Leffef), Laag-Soeren,

Wageningen, Bennekom; Zutfen, Warnsveld, Eefde, Almen, Aalten, Didam, Babberich,

Lobith, Groessen; Ingen. Utr.: Utrecht, Maarssen. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Kortenhoef,

Naardermeer, Weesp, Amsterdamse Bos, Aalsmeer, Halfweg, Hembrug, Wormerveer,

Middelie, Beemster, Hoorn, Texel, Heemskerk, Santpoort, Bloemendaal, Overveen. Z.H.:

Noorden, Nieuwkoop, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam, Delft, Naaldwijk (hier

soms schadelijk in kassen met gladiolen), Staelduin, Schiedam, Kralingerhout, Bleiswijk,

Reeuwijk, Arkel, Schelluinen, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuidhollandse Biesbosch, Oostvoorne,

Rockanje, Middelharnis, Melissant, Goeree. Zl.: Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Haamstede,

Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse, Goes, Groede. N.B.: Waalwijk, Drunen, Chaam,

Haaren, Kampina, Nuenen, Eindhoven. Lbg.: Weert, Swalmen, Montfort, Brunssum, Tree-

beek, Vaals.

Variabiliteit. In tegenstelling tot de vorige soort is nigricans althans in

ons land weinig variabel. De overgrote meerderheid der exemplaren behoort tot de
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typische vorm met bruinzwarte voorvleugels, waarop in de regel enkele sporen van

lichtere tekening te zien zijn. Vooral de geelachtige rand langs de buitenkant van

de niervlek is vrij standvastig. Opvallend afwijkende exemplaren, die met zeker-

heid bij een van de beschreven vormen ingedeeld kunnen worden, zijn beslist

schaars.

f. rubricans Esper, [1788]. Exemplaren met donker roodachtig bruine grond-

kleur blijven zeldzaam. Dordrecht (Groenendijk); Ouwerkerk (Lucas). Een

exemplaar van Apeldoorn (1961) heeft de linker voorvleugel donker roodbruin,

doch de rechter zwartachtig, mogelijk een somatische mozaiek (Leffef).

f. carbonea Hübner, [1823}. Exemplaren met zwarte grondkleur zijn plaatselijk

vrij gewoon, bijv. te Apeldoorn (Leffef) en te Halfweg (van Aartsen).

Overigens tamelijk verbreid onder de soort.

f. quadrata Tutt, 1892. Hoewel Tutt de vorm uitsluitend van donker rood-

achtige exemplaren beschrijft, geef ik er de voorkeur aan de naam voor alle donkere

exemplaren (ongeacht de tint) te gebruiken, waarbij de ronde vlek en de niervlek

in een zwarte wigvormige vlek staan. De vorm komt dus overeen met de bonte

vormen van de vorige soort, is echter veel minder bont door het ontbreken van de

lichte tekening langs de voorrand. Niet zeldzaam, stellig overal onder de soort

voorkomend, maar veel minder talrijk dan de dieren zonder de wigvormige vlek.

f. jumida Warren, 1909. Donkere exemplaren, waarbij de niervlek en de golf-

lijn geel zijn, zijn zeer schaars. Warnsveld (van Pelt Lechner); Maarssen (de

Nijs); Wassenaar (van Wisselingh).

f. vili s Hübner, [1809 —1813}. Donkere exemplaren, waarbij de niervlek en

de dwarslijnen geel zijn of in elk geval lichter, zijn iets minder zeldzaam. Leeu-

warden (G. Dijkstra); Maartensdijk (Berk); Hilversum (Loggen); Wasse-

naar (van Wisselingh); Hendrik-Ido- Ambacht (Bogaard); Oostvoorne

(Lucas).

f. junctoides nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Apeldoorn, Weesp, Am-

sterdam (Zool. Mus.); Dordrecht (de Joncheere); Kerkrade (Latiers).

Holotype: $, Apeldoorn, 1.IX.1956, in collectie Zool. Mus.

[Orbicular and reniform touch each other. The form belongs to the type for which I use

the name juncta. In view of the existence of f. juncta Foltin (1938, Z. Öest. ent. Ver.,

vol. 23, p. 125) it is however not possible to use that name in the present case. From the

description (and especially from that of his Orthosia incerta Hufn., f. juncta. I.e., p. 126)

it is clear that FoLTiN means a form in which the two spots are confluent.]

f. semiconjluens Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Ronde vlek en niervlek

smal met elkaar verbonden. Apeldoorn (Leffef); Weesp (Zool. Mus.); Amster-

dam (Leids Mus.); Brunssum (Lucas).

Dwerg. Amsterdam (Küchlein); Swalmen (Mus. Rotterdam).

Pathologisch exemplaar. Linker voorvleugel langs de voorrand

van wortel tot niervlek lichtbruin verbleekt. Kortenhoef (Zool. Mus.).

Euxoa (Euxoa) aquilina Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 212; Cat. IV,

p. (219). Geen enkele nieuwe vangst is uit ons land bekend geworden, zodat nog

altijd alleen het cf van 1902 (plaat 1, fig. 2) van Nederland bekend is.



156 Tijdschrift voor Entomologie, deel 105, afl. 6, 1962 (534)

Ook uit de ons omringende gebieden zijn geen vondsten gemeld. Wel staat vast,

dat de soort nog nooit op de Britse eilanden is aangetroffen.

Euxoa (Euxoa) cursoria Hufnagel. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 214; Cat. IV,

p. (214). Er zijn in ons land tv/ee biotopen, waaraan de vlinder de voorkeur geeft:

de duinen (zowel op het vasteland als op de eilanden) en droge zandgronden in

het binnenland, vooral heidegebieden. In deze laatste is hij niet zelden plaatselijk

zelfs gewoner dan in de duinen.

Naast deze twee verspreidingscentra zijn verscheidene vindplaatsen in het Flu-

viatiel District en het Haf district bekend geworden. In de meeste gevallen betreft

het waarschijnlijk óf zwervers óf vertegenwoordigers van kolonies, die zich konden

vestigen op de zandgronden van de spoordijken. In het Waddendistrict is de

vlinder nu bekend van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Of de populatie in het Gooi als een restant van een oude kustfauna beschouwd

kan worden, zoals in Cat. XI, p. (901) staat, is op zijn minst twijfelachtig, nu

zoveel meer vondsten in het binnenland bekend geworden zijn.

De vliegtijd kan in vroege seizoenen reeds in de tweede helft van juni beginnen,

zoals blijkt uit een vangst van 23.VI.1960 te Rotterdam door van der Made. De
grenzen worden dus nu: 23. VI —30. IX. Gemiddeld vliegen de duinpopulaties

vroeger dan die van de heiden.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (in 1956 en 1957, Leffef), Vlieland, Ekeringer-

zand bij Appelscha (1955, Camping), Oosterwolde (I960, van Randen). Dr.: Crollo

(I960, Leffef), Havelte (1955, van der Meulen). Gdl.: Nunspeet (1931, Zool. Mus.),

Assel (1954 —1956 enkele exemplaren, Leffef), Hoog-Soeren (idem), Uchelen (in 1961

talrijk op de heide, Leffef), Otterlo (idem, van Aartsen), Harskamp (van der Meulen),

Oosterbeek, Ede (1948, Huisman). Utr.: Zeist (1955, Leffef), Amersfoort (1952, Nieuw-

land), Soest (1946, Tolman), Loenen (1956, Küchlein). N.H.: Weesp (1955, van
Tuyl), Amsterdam (weer in 1940 en 1957, Küchlein), Amsterdamse Bos (dezelfde en

Peerdeman), Halfweg (i960, van Aartsen), Zaandam (1952, Kloos, 1956, Aukema),

Den Helder, Schoorl, Bakkum, Heemskerk, Beverwijk, Bloemendaal. Z.H.: Schelluinen

(I960, Slob), Meijendel, Kijkduin, Staelduin, Hendrik-Ido- Ambacht (1956, diverse exem-

plaren in 1957, Bogaard), Oostvoorne, Melissant (1958, Huisman), Goeree. Zl.: Burgh,

Westenschouwen, Oostkapelle, Koudekerke, Valkenisse. N.B.: Waalwijk (1954, Didden).

Lbg.: Heerlerheide (1949, Lücker), Brunssum (1948, Gielkens; 1952, Delnoye).

Variabiliteit. De vlinder is vrij variabel. Gemiddeld zijn de heide-

populaties kleiner en donkerder dan die uit de duinen. Ook bij cursoria komen

bonte exemplaren voor met lichte streep tussen voorrand en middencel en met

meestal niet sterk verdonkerde wigvormige vlek er onder, maar zij zijn bij onze

populaties zeldzaam.

De typische vorm met geelgrijze tot geelbruine voorvleugels (plaat 1, fig. 3)

is in de duinen de hoofdvorm, maar niet in het binnenland. Hier zijn zulke lichte

exemplaren in de minderheid.

Het hierna volgende overzicht vervangt dat van 1939-

f. caerulea Tutt, 1892. Grondkleur van de voorvleugels licht leigrijs tot blauw-

achtig grijs, tekening duidelijk. Vrij zeldzaam. Nes-Ameland (Zool. Mus.); Ter-

schelling, enkele exemplaren (Leffef, in Zool. Mus.); Vlieland (Camping);

Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

f. mixta Fabricius, 1793- Grondkleur van de voorvleugels witachtig tot wit-
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achtig grijs, tekening bruinachtig. In de duinen vrijwel overal onder de soort,

maar niet talrijk. In het binnenland bekend van Hilversum (Zool. Mus.).

f. pallida Tutt, 1892. Als de vorige vorm, maar langs de voorrand van de

voorvleugels een witachtige baan. Zeldzaam. Hilversum (Caron).

f. distincta Tutt, 1892. Als pallida, maar de ronde vlek en de niervlek staan

in een donkere wigvormige vlek. Burgh-Schouwen (Wilmink).

f. obsoleta Tutt, 1892. Grondkleur van de voorvleugels geelachtig, tekening on-

duidelijk. Uchelen (Leffef, in Zool. Mus.); Hilversum (Gorter); Amsterdam

(Peerdeman); Haarlem, Zandvoort (van Wisselingh); Oostkapelle (van

Aartsen).

f. ohsoleta-puncta Tutt, 1892. Als obsoleta, maar de onderhelft van de niervlek

donker gevuld en scherp afstekend. Plaat 1, fig. 4. Terschelling, Wijk aan Zee, De
Beer, Domburg (Zool. Mus.) ; IJmuiden (van der Meulen) ; Heemskerk (Bank);

Westenschouwen (Leffef, in Zool. Mus.).

f. ochrea Tutt, 1892. Grondkleur van de voorvleugels geelachtig, langs de voor-

rand een lichte duidelijk afstekende band, daaronder de donkere wigvormige vlek.

Otterlo, Rockanje, Domburg (Zool. Mus.); Uchelen (Leffef); Hilversum (Gor-

ter); Oostvoorne (Lucas).

f. sagitta Hübner, [1809 —1813}, Samml. Eur. Schmetterl., fig. 596. Voor-

vleugels licht roodachtig bruin met lichte voorrand. Blijkbaar zeer zeldzaam bij ons.

Zandvoort (van Wisselingh).

f. fusca nov. Grondkleur van de voorvleugels vrij donker bruinachtig zonder

enige rode tint, tekening normaal. Hoofdvorm bij onze heidepopulaties, maar in

mindere mate ook op de meeste plaatsen onder de duinpopulaties voorkomend.

Plaat 1, fig. 5, 6.

Holotype: <S , Otterlo, 22.VIII.1960, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings rather dark brownish without a trace of a red tint;

markings normal. Principal form of the Dutch heaths, but in a lesser degree also occurring

\ among the populations of the dunes along the North Sea. Plate 1, fig. 5, 6.]

f. nigrescens Hänel, 1920. Grondkleur van de voorvleugels zwartbruin; golf lijn

en omrandig van ronde vlek en niervlek licht geelachtig. Zulke donkere exem-

plaren zijn bij ons nog altijd zeer zeldzaam. Otterlo (van Aartsen); IJmuiden

(van der Meulen).

f. cruda van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 141. Van de tekening op

de voorvleugels zijn behalve de vlekken alleen de twee dwarslijnen over. Deze zijn

donker en steken scherp af. Aerdenhout (van Wisselingh).

Dwergen. Amersfoort (Nieuwland) ; Hilversum (Zool. Mus.).

Scotia Hübner

Scotia cinerea Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 325; Cat. IV, p. (232).

Het hoofdverspreidingsgebied in ons land is het duingebied van (voor zover

bekend) Ameland tot Voorne. Plaatselijk kan de vlinder hier vrij gewoon tot

gewoon zijn, maar in het algemeen is het toch niet een soort, die makkelijk in

aantal te vangen is. Leerrijk zijn in dit opzicht de ervaringen van van Wisse-
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LiNGH te Aerdenhout, die daar in 1948 begon te verzamelen en toen een klein

aantal exemplaren op zijn lamp kreeg. Geleidelijk aan steeg dit aantal tot het

in 1951 een climax bereikte om daarna weer snel te dalen tot enkele stuks per

jaar. Opvallend is het geringe aantal wijfjes, dat met welke vangmethode dan ook

in handen van verzamelaars valt, niet alleen nu, maar ook vroeger. Ook in de

buitenlandse literatuur wordt herhaaldelijk hierop gewezen. Dit moet aan de ge-

dragingen der wijfjes liggen, want in werkelijkheid is hun aantal natuurlijk vrijwel

even groot als dat van de mannetjes. Osthelder citeert in Schmetterl. Südbayerns,

p. 246 (1927), een mededeling van Lenz, volgens welke de wijfjes weinig vlie-

gen, maar meest tussen het gras op de grond lopen. Kweken uit het ei is moeilijk,

de rupsen overwinteren volwassen (Corti, Ent. Mitt., vol. 14, p. 218, 1925).

In het Waddendistrict is de soort nu aangetroffen op Vlieland, Terschelling en

Ameland. Vreemd genoeg is tot nu toe geen enkele vindplaats gemeld uit het

duingebied tussen Cadzand en Goeree. In het binnenland komt cinerea sporadisch

in zandstreken voor. Slechts een enkele nieuwe vindplaats is in dit deel van het

land bekend geworden.

De vliegtijd kan al eind april beginnen (1957, Lucas) en wordt nu: 28. IV

—

13. VI. De hoofdvliegtijd valt in mei. In de collectie-LATiERS bevindt zich een

exemplaar met etiket: Kerkrade, juli 1919. Als dit geen onjuiste datering is, is

het voor Nederland toch wel een uitzonderlijk late vliegtijd.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Harlingen (1956, van de Pol, waar-

schijnlijk wel een zwerver van een van de waddeneilanden). N.O.-polder: Marknesse (1956,

VAN DE Pol). N.H.: Heemskerk, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Leiden, Meijendel, Stael-

duin, Oostvoorne.

Variabiliteit. De typische mannetjes hebben grijze voorvleugels met

vrij duidelijke tot duidelijke dwarslijnen. Hübner's fig. 155, de eerste afbeelding

van een cinerea- (^ , heeft precies zulke duidelijke dwarslijnen op de voorvleugels

als het holotype van Lucas' f. cruda (1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204). Deze

naam kan dan ook niet gehandhaafd worden. Zulke typisch getekende mannetjes

zijn bij ons vrij zeldzaam, maar komen toch wel geregeld onder de soort voor.

De wijfjes zijn donker bruingrijs tot bruinzwart. Of f. obscura Hübner te

handhaven is, is dan ook de vraag. Er is nauwelijks enig verschil in tint tussen

het cinerea-^ , dat Hübner in fig. 156 afbeeldt, en het obscura- $ van fig. 157.

f. (ƒ albescens Zerny, 1927, Eos, vol. 3, p. 363. Grondkleur van de voor-

vleugels witachtig grijs, tekening zeer zwak. Meijendel (Lucas).

f. (ƒ violescens van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 141. Grondkleur

van de voorvleugels paarsachtig getint, overigens normaal. Heemskerk (Bank);

Aerdenhout (van Wisselingh).

f. eximia Culot, 1910, Noct. et Géom., vol. 1, p. 63, pi. 11, fig. 4. Met de-

zelfde grondkleur als de vorige vorm, maar de ruimte tussen de tweede dwars-

lijn en de schaduwlijn of zelfs tot de achterrand bruinachtig. Ik zou deze naam

willen gebruiken voor alle exemplaren, waarbij de wortelhelft van de voorvleugels

licht en de buitenhelft donker is. Heemskerk, cf (Bank) ; Driebuis, 9 (van

Berk); Aerdenhout (van Wisselingh); Rockanje, J* (van Katwijk).
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f. brunnea nov. Grondkleur van de voorvleugels bruin. Oostvoorne, J*, 17.V.

i960 (holotype, Vestergaard) ; Anasterdam, $ (van der Meulen).

[Ground colour of the fore wings brown.}

f. nigrescens Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Grondkleur van de voor-

vleugels zwartachtig. Beschreven naar een $ van Meijendel (Lucas). Bij de man-

netjes komt ook een zeer donkere vorm voor met zwartgrijze voorvleugels, die met

dezelfde naam aangeduid kan worden. Aerdenhout (van Wisselingh).

f. c^ pallida Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 76. Exemplaren met lichtgrijze

voorvleugels, waarbij de middenschaduw heel zwak is of zelfs geheel kan ont-

breken, de andere tekening is echter aanwezig. Heemskerk (van Aartsen);

Meijendel (Lucas); Duinrei (Zool. Mus.).

f. cf virgata Tutt, 1892, 1. c. Als f. pallida, maar met smalle roodachtige mid-

denschaduw. Heemskerk (van Aartsen).

f. variegata Schawerda, 1934, Int. ent. Z. Guben, vol. 28, p. 41 6. Voorvleugels

met brede donkere scherp afstekende middenschaduw. Een prachtige afbeelding

van deze opvallende vorm staat in ,,Seitz", vol. 3, supplement, pi. 7, rij a, fig. 1,

die trouwens ook door Schawerda geciteerd wordt. Heemskerk (van Aartsen);

Driebuis (van Berk); Overveen (Zool. Mus.); Wassenaar (van Wisselingh);

Meijendel, Oostvoorne (Lucas). Blijkbaar een vrij geregeld voorkomende vorm.

f. unipuncta Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Op de niervlek na ont-

breekt alle tekening op de voorvleugels. Een overgang naar de volgende vorm.

Meijendel (Lucas).

f. obsoleta Lempke, 1939. De vorm, waarbij alle tekening op de voorvleugels

onduidelijk of zelfs min of meer verdwenen is, is bij onze populaties vrij gewoon

en overal onder de soort aan te treffen.

f. juncta van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. l4l. Ronde vlek en nier-

vlek raken elkaar. Aerdenhout (van Wisselingh).

f. lineata Lucas, 1959, Ent. Ber., 1. c. Ronde vlek en niervlek door een streep

met elkaar verbonden. Meijendel (Lucas).

Scotia vestigialis Hufnagel. Tijdschr. Entoni., vol. 82, p. 223; Cat. IV, p.

(230). De vlinder is algemeen verbreid in de zandstreken van vrijwel het gehele

land. Vooral in de duinen en op heiden (in het biezonder als deze laatste in

bloei staan) kan de soort talrijk zijn. Buiten de zandgronden is vestigialis even-

eens van verscheidene vindplaatsen bekend, voor een deel vrij zeker samenhangend

met het voorkomen op de zandbermen van de spoorbanen en voor een ander deel

mogelijk zwervers. Behalve op Rottum aangetroffen op alle waddeneilanden.

De vliegtijd kan reeds eind mei beginnen en voortduren tot in oktober. De

uiterste data zijn nu: 30. V

—

3.X. De zeer vroege datum werd door Lukkien in

1926 waargenomen te Garderen, de late in 1959 door van Aartsen te Oost-

kapelle. De hoofdvliegtijd valt tussen half juli en begin september.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Terschelling, Ameland, Fochtelo, Oosterwolde. Gr.:

Laude. Dr.: Peize, Zuidlaren, Veenhuizen, Crollo, Hooghalen, Wijster, Vledder, Havelte.

Ov.: Volthe, Albergen, Saasveld (Molenven), Boekelo, Bathmen, Vollenhove. Flevoland:

Lelystad (1961). Gdl.: Voorthuizen, Garderen, Vierhouten, Wezep, Tongeren, Vaassen,
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Wiessel, Uchelen, Kootwijk, Otterlo, Kemperberg, Wageningen, Ede, Lunteren; de Velhorst;

Slijk-Ewijk, Geldermalsen, Ingen. Utr.: Rhenen, Doorn, Austerlitz, Leusden, Soestduinen,

Soesterberg, Baarn, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Kortenhoef, Weesp,

Halfweg, Hembrug, Zaandam, Purmerend, Hoorn, de Cocksdorp, ,de Koog, Groet, Catrijp,

Egmond aan Zee, Bakkum, Heemskerk, Beverwijk, Heemstede. Z.H.: Hillegom, Lisse, Leiden,

Meijendel, Leidschendam, Scheveningen, 's-Gravenzande, Staelduin, Rockanje, Dordrecht,

Goeree, Melissant. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Domburg, Oostkapelle, Val-

kenisse. N.B.: Hoogerheide, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Oosterhout, Dorst, Hilvarenbeek,

Kaatsheuvel, Waalwijk, Drunen, Nieuwkuik, Udenhout, Sint Michielsgestel, Gassel, de

Campina, Oirschot, Vessem, Bergeijk, Eindhoven, Helmond, Uden, Sint Anthonis. Lbg.:

Milsbeek, Arcen, Steijl, Swalmen, Weert, Maalbroek, Montfort, Stein, Heerlerheide, Heerlen,

Schaesberg, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit. In 1939 wees ik er reeds op, dat er niet zo een absoluut

verschil tussen de duinpopulaties en die uit het binnenland bestaat als in de

oudere literatuur gesuggereerd wordt. Het best komt het uit bij de mannetjes, die

in de duinen inderdaad gemiddeld duidelijk lichter zijn dan in het binnenland.

Lichte mannetjes zijn buiten de duinen beslist schaars, evenals donkere mannetjes

in de duinen. Bij de wijfjes daarentegen is nauwelijks enig verschil te vinden,

behalve dan dat de allerdonkerste in de duinen veel zeldzamer zijn dan in het

binnenland.

De typische vorm met lichte duidelijk getekende voorvleugels is bij de man-

netjes overal in de duinen dus veruit de meest voorkomende, maar in het binnen-

land is hij slechts sporadisch aan te treffen, zoals blijkt uit de lange serie van de

soort in het Zool. Mus., die maar enkele exemplaren van Wiessel (Leffef leg.),

Otterlo, Doorn en Hilversum bevat. Lichte wijfjes zijn overal schaars, zowel in

de duinen als in het binnenland.

f. alhidior Petersen, 1902, Lep. Fauna Estland, p. 166. Grondkleur van de

voorvleugels witachtig. Deze extreem lichte vorm is bij ons zeldzaam. Domburg
(Gorter) ; Valkenisse (van Aartsen) ; Bergen op Zoom (Leids Mus.) ; Deurne

(Nies).

f. signala Boisduval, 1840. Exemplaren met typisch gekleurde maar onduide-

lijk getekende voorvleugels komen bij de duinpopulaties nu en dan voor.

f. oUvacea Hartig, 1924. Exemplaren met groenachtig getinte voorvleugels,

vooral langs de voorrand, komen bij beide seksen overal in het duingebied voor.

f. sagittijerus Haworth, 1803. De donkerder vorm met grijsachtig bruine dui-

delijk getekende voorvleugels komt bij de mannetjes in de duinen nu en dan

voor, maar is verreweg de overheersende vorm in het binnenland. Bij de wijfjes

is hij overal de meest voorkomende vorm.

f. trigoiïalis Esper, [1786}. Dezelfde kleurvorm, maar met onduidelijk ge-

tekende voorvleugels, is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Schiermonnikoog, Aer-

denhout, Wassenaar (van Wisselingh); Heemstede (van de Pol); Meijendel

(Lucas).

f. valli gera Borkhausen, 1792. De vorm met donkerbruine duidelijk getekende

voorvleugels is bij het mannetje vrij zeldzaam, zowel in het binnenland als in de

duinen; komt bij het wijfje wat meer voor, maar dit geldt alleen voor het binnen-

land.

f. brunnea-obsoleta Tutt, 1892. Dezelfde kleurvorm, maar met onduidelijjc ge-
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tekende voorvleugels, is zeldzaam. Nieuwe vindplaats: Aerdenhout, enkele wijf-

jes (VAN WiSSELINGH).

f. violascens Heydemann, 1929. Exemplaren, waarbij vooral de voorrand van

de voorvleugels en soms ook binnenrand en f ran j eveld violetrose getint zijn, ko-

men vooral bij de mannetjes voor, zowel in de duinen (hoewel hier zeldzamer) als

in het binnenland. Bij de wijfjes zijn ze veel zeldzamer, in het Zool. Mus. bijv.

slechts één exemplaar van Hilversum.

f. nigra Tutt, 1892. De vorm met zwartachtige duidelijk getekende voorvleugels

komt vrijwel uitsluitend in het binnenland voor, zowel bij cf als 9 • Niet talrijk,

maar wel vrij algemeen verbreid. Ik ken hem van tal van vindplaatsen.

f. nigra-obsoleta Tutt, 1892. Dezelfde kleurvorm, maar met onduidelijk geteken-

de voorvleugels, is daarentegen zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Otterlo, $ (Zool.

Mus.); Zeist (Gorter); Wassenaar, (S (van Wisselingh).

f. nigricosta nov. Voorvleugels met brede zwarte voorrand bij overigens niet

verdonkerde grondkleur. Zeist (Gorter); Goeree, $, 20.VIII.1959 (holotype,

Huisman).

[Fore wings with broad black costa, but the ground colour for the rest not darkened.}

f. pseudochretieni Heydemann, 1929. Exemplaren zonder ronde vlek zijn niet

al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Vierhouten, Vaassen, Meijendel (Lucas);

Bennekom (van de Pol); Zeist (Zool. Mus.); Bergeijk (van Wisselingh); Ar-

cen (van Aartsen).

f. juncta Lempke, 1939. Exemplaren, waarbij ronde vlek en niervlek elkaar

raken, zijn vrij gewoon en komen overal onder de soort voor.

f. semiconfluens Cockayne, 1952, £??/. Ree, vol. 64, p. 190 {seniiconjluens

Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204). Exemplaren, waarbij de ronde vlek en

de niervlek smal met elkaar verbonden zijn, zijn minder gewoon, maar blijkbaar

ook geen al te grote zeldzaamheden. Apeldoorn, Otterlo, Wijk aan Zee (Zool.

Mus.); Schiermonnikoog, Heemstede (van Wisselingh); Zaandam (Wester-

neng); Wassenaar (Lucas, van Wisseling); Vlaardingen (van Katwijk);

Brunssum (Mus. Maastricht).

f. conjluens Lempke, 1939. Exemplaren, waarbij ronde vlek en niervlek geheel

samengevloeid zijn, zijn veel zeldzamer. Nieuwe vindplaatsen: Wassenaar (van

Wisselingh); Meijendel, Oostvoorne (Lucas).

f. Uneolata Tutt, 1892. Exemplaren, waarbij de pijlvlekken doorlopen tot de

achterrand, zijn bij ons blijkbaar grote zeldzaamheden. Ik ken geen enkele nieuwe

vindplaats.

f. junctoides nov. De niervlek wortelwaarts uitgerekt en de tapvlek rakend.

Amsterdam, ö", juli 1938 (holotype, van der Meulen); Wassenaar, <ƒ (van

Wisselingh) . Bij overgangsexemplaren is de niervlek wel uitgerekt, maar raakt de

tapvlek niet.

[Reniform lengthened in the direction of the base and touching the claviform.]

Dwergen. Niet al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Schiermonnikoog, Otterlo,

Zeist, Hilversum (Zool. Mus.).
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Scotia segetum Schiffermüller. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 220; Cat. IV,

p. (227). In het gehele land op allerlei grondsoorten voorkomend, vaak gewoon

en als rups niet zelden schadelijk door het doorbijten van de wortels van jonge

planten. Nu bekend van Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.

De vliegtijd kan veel vroeger beginnen dan in 1939 bekend was (3.V was

een drukfout voor 23. V). Diverse vangsten uit de eerste helft van mei zijn de

laatste jaren gemeld. Maar de kroon spant wel de vangst van een afgevlogen cf

op licht in het Amsterdamse Bos op 4 april I960 (Peerdeman). Natuurlijk is dit

exceptioneel, zelfs vondsten in de eerste week van mei zijn nog zeer vroeg. Ook
de laatste datum behoeft correctie. Hij valt nu nog iets verder in november:

19. XI. 1954 werd nog een segetum te Hoorn aangetroffen (Houtman). De
grenzen tussen de twee generaties vallen al naar het seizoen tussen eind juli en

begin augustus. Een scherpe voor alle jaren geldende scheiding is niet meer aan

te geven. In gunstige jaren kan de tweede generatie plaatselijk talrijk zijn. Overi-

gens blijft het een nog steeds onopgeloste puzzel wat er met de nakomelingen van

de tweede generatie gebeurt, vooral die van de exemplaren van half september en

later, daar de rups volwassen pleegt te overwinteren en in het voorjaar zonder te

eten verpopt. Jonge overwinterde rupsen, die in de lente volwassen worden, zijn

niet bekend.

Variabiliteit. Zoals reeds in 1939 werd opgemerkt, is de soort sterk

sexueel dimorf. Alle lichte exemplaren zijn mannetjes, alle zeer donkere zijn

wijfjes. Een tussengroep, toevallig de typische groep, vuil donkerbruin, komt bij

beide seksen voor en is ook bij beide zeer gewoon. Overigens zijn zowel bij

mannetjes als bij wijfjes alle kleurtypen door overgangen met elkaar verbonden;

oecologische factoren tijdens het gevoelige stadium van de pop zijn stellig weer

van grote invloed op het uiterlijk van de imago. Maar ook de erfelijke aanleg is

niet zonder betekenis, wat trouwens al blijkt uit de sexuele dimorfie. Bergmann
schrijft, dat hij uit één enkele eikweek alle in ,,Seitz" opgesomde vormen kreeg

door verschillende behandeling van de poppen. Maar anderzijds konden ook ho-

mozygote lichte en donkere vormen door selectie gekweekt worden. Hoe de

resultaten daarvan precies waren, staat er helaas niet bij (Schmetterl. Mittel-

deutschl., vol. 4 (1), p. 94, 1954).

f. catenatus Haworth, 1803. De vorm met lichtgrijze voorvleugels (de lichtste

vorm van de soort) komt uitsluitend bij de mannetjes voor, is vrij zeldzaam (in

Zool. Mus. bijv. slechts vier exemplaren!), maar is door vrijwel het gehele land

nu en dan onder de soort aan te treffen.

f. monileus Haworth, 1803. De vorm met grijze donkerder bestoven voor-

vleugels is eveneens tot het (^ beperkt en is zeldzamer dan de vorige. Extreme

exemplaren hebben zwartgrijze voorvleugels en zijn de donkerste mannetjes, die

ik ken. Wiessel, Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Hilversum (Zool. Mus.);

Beemster (Huizinga); Oostvoorne (Lucas).

f. jucosa Esper, [1786}. De vorm met licht bruingrijze voorvleugels is zeer ge-

woon, maar al weer uitsluitend bij het (^ .

f. segetis Hübner, [1800 —1803}. De vorm met tamelijk lichte voorvleugels

maar met opvallend donkere voorrand, is alleen van het c? bekend. Nogal zeld-

zaam, maar ik ken hem van vrij veel vindplaatsen, die door het gehele land ver-

spreid liggen.
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f. caliginosa Esper, [1786]. Exemplaren met roodachtig getinte voorvleugels

(die overigens lichter of donkerder kunnen zijn), komen weinig voor. Glimmen,

Lelystad (van de Pol); Putten (Zwakhals); Apeldoorn (Leffef, in Zool.

Mus.).

f. paradoxa Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 189, pL VIII, fig. 1. Het

wortelveld en het achterrandsveld van de voorvleugels verdonkerd, het midden-

veld licht, scherp afstekend. Tot deze vorm heeft ongetwijfeld het door Snellen

vermelde exemplaar behoord, waarvan geen vindplaats bekend is en dat blijkbaar

niet meer bestaat.

f. subatratus Haworth, 1803. De vorm met zwarte voorvleugels en een rij

lichte vlekjes voor de achterrand komt uitsluitend bij de wijfjes voor. Niet ge-

woon, maar wel tamelijk verbreid onder de soort. Bij de mannetjes komt blijkbaar

heel zelden een analoge vorm voor. Een 0" van Lelystad heeft eveneens de rij

lichte vlekjes voor de achterrand, maar de grondkleur is hierbij niet effen donker

zoals bij de wijfjes (van de Pol).

f. fuscolimbata nov. Franjeveld van de voorvleugels zwartachtig, constrasterend

met de lichte grondkleur van de vleugels. Bussum, çf , 6.X.1959 (holotype, ter

Laag).

[The area on the fore wings between submarginal line and termen is blackish, contrasting

with the pale ground colour of the wings.}

f. nigricornis de Villers, 1789. De vorm met geheel zwartachtige voorvleugels

(waarop de tekening in de regel nog duidelijk zichtbaar is) komt uitsluitend bij

het $ voor en is gewoon. Dat ook hij min of meer ,, environmental" is blijkt hier-

uit, dat hij door minder donkere exemplaren verbonden is met de typisch ge-

kleurde wijfjes. Modern is de vorm zeker niet, daar in het Zool. Mus. een Ç

aanwezig is, dat in 1863 te Noordwijk gevangen werd! De naam is trouwens al

meer dan 170 jaar oud. Of de vorm gewoner is dan vroeger is moeilijk na te

gaan door een volkomen gebrek aan betrouwbaar statistisch te verwerken materiaal.

f. connexus Haworth, 1803. Ik vond de vorm, waarbij de ronde vlek en de

niervlek door twee zwarte lijntjes met elkaar verbonden zijn (maar waarbij de

omranding van de vlekken geheel intact blijft) alleen bij enkele donkere wijfjes,

maar hij zal mogelijk ook wel bij andere kleurvormen voorkomen. In elk geval

niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Lelystad (van DE Pol); Tienhoven, Maarssen

(de Nijs); Weesp (Zool. Mus.).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Eext, ^ (Schurjnga); Rotterdam, $ (Leids Mus.); Maalbroek, $

14.X.1955 (holotype. Mus. Rotterdam).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. juncta Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Ronde vlek en niervlek raken

elkaar. Vrij zeldzaam. Denekamp (ter Laag); Apeldoorn, Leiden (Lucas);

Marknesse, Lelystad (van de Pol); Arkel (Zwakhals); Aalbeek (Mus. Maas-

tricht).

f. semiconfluens Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 189 {semiconfluens
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Lucas, 1959, Ent. Ber., 1. c). Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Te oordelen naar de serie in het Zoöl. Mus. vrij gewoon.

f. nictitans nov. Voorvleugels eenkleurig donker met normale dwarslijnen, maar

ronde vlek en niervlek licht geringd en daardoor sterk opvallend. Maalbroek, $ ,

12.x. 195 5 (holotype, Mus. Rotterdam).

[Fore wings of a unicolorous dark ground colour, transverse lines normal, but orbicular

and reniform with pale edge and therefore very striking.]

f. bilineata Cockayne, 1952, Ent. Ree, 1. e. Eerste en tweede dwarslijn op de

voorvleugels scherp afstekend. Glimmen, Marknesse, Bennekom^, Slijk-Ewijk (van

DE Pol); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Oostvoorne (Vis); Bergeijk (van

Wisselingh); Roermond (Lücker).

f. centrifasciata nov. Voorvleugels met een dikke middenschaduw. Plaat 1, fig.

7. Slijk-Ewijk, (ƒ, 17.IX.1960 (holotype, van de Pol); Amsterdamse Bos, cf>

1962 (Peerdeman).

[Fore wings with a thick centra/ shade. Plate 1, fig. 7.]

f. delineata nov. Een vooral bij de exemplaren met lichte voorvleugels zeer

opvallende vorm heeft de vlekken wel goed ontwikkeld, maar de dwarslijnen ont-

breken geheel of zijn slechts heel zwak zichtbaar. Apeldoorn (de Vos); Nijmegen

($, holotype, van Wisselingh); Melissant (Huisman); Deurne, Neer (van

der Meulen); Epen (Leids Mus.).

[The stigmata on the fore wings are well developed, but the transverse lines are absent

or obsolete. Especially striking with specimens of a pale ground colour.]

f. venosus Haworth, 1803. Exemplaren met donkere aderen op de voorvleugels

zijn zeldzaamheden. Nieuwe vindplaatsen: Slijk-Ewijk (van de Pol); Maarssen

(de Nijs); Maalbroek (Mus. Rotterdam).

f. unicolor Pillich, 1909. Exemplaren met volkomen ongetekende voorvleugels

zijn rariteiten. Een goed exemplaar van Didam (Postema), een zeer zwak ge-

tekend overgangsexemplaar van Aalten (Zoöl. Mus.) 'en een van Oud-Leusen

(van der Meulen).

Dwergen. Nu en dan onder de soort. Ermelo (van der Meulen) ; Apeldoorn

(enkele exemplaren, Leffef); Tiel (Zoöl. Mus.); Bussum (ter Laag); Amster-

dam (^5^0LSCHRIJN) ; Dubbeldam (Groenendijk); Oostvoorne (Lucas); Poster-

holt (Lücker).

Teratologische exemplaren. Linker voorvleugels veel te kort.

Lemiers, $ (Delnoye); Amsterdam, 9 (Zoöl. Mus.).

Rechter voorvleugel te klein. Nuenen (Neijts).

Rechter achtervleugel te klein. Nuenen (Neijts).

Pathologisch exemplaar. Apex van de linker voorvleugel verbleekt.

Breda, $ (Zoöl. Mus.).

Scotia clavis Hufnagel. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 221; Cat. IV, p. (228).

In hoofdzaak verbreid op de zandgronden, niet alleen in het binnenland, maar
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ook in de duinen van het vasteland en de eilanden. Over het algemeen hier geen

talrijk voorkomende soort, maar wel regelmatig aan te treffen. Daarnaast zijn ook

een aantal vindplaatsen in het Haf district en het westelijke deel van het Fluviatiel

District bekend geworden. Eigenlijk te veel om 2e alle aan zwervers te kunnen

toeschrijven, zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat davi s zich ook hier en

daar buiten de zandgronden thuis voelt. Behalve van Rottum nu bekend van alle

waddeneilanden.

De meestal enige generatie kan reeds omstreeks half mei verschijnen (l4.V.

i960, Lucas) en nog doorvliegen tot begin augustus (l.VIII, Bennekom,

Ceton). Van de tot nog toe weinig waargenomen tweede generatie werden in

1959 op 22.VIII twee exemplaren gevangen (Vis c.s.), in I96O één op 29.VIII te

Grollo en in I96I één op 22.VIII te Burgh en twee op 25.VIII te Westenschou-

wen (Leffef).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Beetsterzwaag. Gr.: Veendam. Dr.: Norg,

Zuidlaren, Schipborg, Grollo, Odoorn, Odoornerveen, "Wijster. Ov.: Rijssen, Nijverdal, Oud-

Leusen, Raalte, Platvoet. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Hulshorst, Vierhouten, Epe, Heerde,

Vaassen, Wiessel, Hoog-Soeren, Velp, Otterlo, Lunteren, Wageningen; Gorssel, Zutfen,

Almen, Vorden, Winterswijk, Ratum, Didam, Babberich; Slijk-Ewijk, Geldermalsen. Utr.:

Bilthoven, Amersfoort, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Huizen, Korten-

hoef, Amsterdamse Bos, Beemster, Hoorn, Texel, Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem. Z.H.:

Woerdense Verlaat, Oegstgeest, Leidschendam, Meijendel, Staelduin, Schelluinen, Krimpen

aan de Lek, Oostvoorne, Hendrik-Ido-Ambacht (geregeld!). Melissant, Goeree. Zl.: Haam-

stede, Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Goes. N.B.: Oudenbosch, Bosschenhoofd, Waal-

wijk, 's-Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Gassel, Haaren, Campina, Vessem, Bergeijk,

Nuenen, Geldrop. Lbg.: Grubbenvorst, Swalmen, Montfort, Stein, Huls, Chèvremont,

Bocholtz, Wijlre, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit. Er is wel iets van sexueel dimorfisme te merken in zo-

verre, dat sommige vormen bij de ene sekse meer voorkomen dan bij de andere,

maar het is lang niet zo opvallend als bij de vorige soort. Overigens hebben we

ook hier zeker weer te maken met een combinatie van oecologische en erfelijke

factoren, die samen het uiterlijk van de vlinders bepalen.

De typische vorm met lichtgrijze niet donker besprenkelde voorvleugels is bij

het cf gewoon en komt bij het $ wat minder voor.

f. irrorata-palUda Tutt, 1892. De vorm met lichtgrijze donker bestoven voor-

vleugels (vooral langs de voorrand) is de gewoonste bij het cf, maar vrij zeld-

zaam bij het $ .

f. obsoleta-fusca Tutt, 1892. De vorm met donker bruingrijze niet besprenkelde

voorvleugels is vrij gewoon bij het (ƒ , daarentegen zeldzaam bij het $ (in Zool.

Mus. slechts één exemplaar van Overveen).

f. irrorata-fusca Tutt, 1892. De vorm met donker bruingrijze donker besprenkel-

de voorvleugels (vooral langs de voorrand) is gewoon bij cf en $ .

f. subfuscus Haworth, 1803. De vorm met geheel verdonkerde bruingrijze tot

donker bruinachtige voorvleugels, waarop de tekening echter nog zichtbaar is, is

vrij gewoon bij (ƒ en $ .

f. brunnea Tutt, 1892. Volgens de oorspronkelijke beschrijving exemplaren met

roodachtig bruine voorvleugels, die weinig donker bestoven zijn. Het lijkt me

echter gewenst, hiertoe ook de dieren met helder bruine voorvleugels te rekenen
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zonder rode tint, die overigens ook schaars zijn. Putten (van der Meulen); Zeist

(Gorter).

f. sujjusa-brunnea Tutt, 1892. De vorm met dezelfde grondkleur als brunnea,

maar sterk donker besprenkeld, is eveneens een grote zeldzaamheid. Ik ken geen

nieuwe vindplaatsen.

f. corticea Schiffermüller, 1775. De vorm met lichtbruine donker besprenkelde

voorvleugels met donkere voorrand is niet gewoon, doch komt bij beide geslach-

ten voor. Nieuwe vindplaatsen: Nijmegen, Bussum, Hilversum (Zool. Mus.).

f. sincera Freyer, 1852, Neue Beitr., vol. 6, p. 101, pi. 544, fig. 2. Wortelveld

en achterrandsveld van de voorvleugels licht grijsbruin, middenveld donker, zwart-

achtig. Kortenhoef (Caron); Aerdenhout (van Wisselingh); Best (Aukema);

Epen (Zool. Mus.).

f. paradoxa nov. Wortelveld en achterrandsveld van de voorvleugels donker,

zwartbruin tot zwartachtig, middenveld licht, grijsachtig. Plaat 1, fig. 8. Den

Haag, c?, 2.VII.1957 (holotype, Zool. Mus.); Aerdenhout, d', 1958 (van Wis-

selingh) .

[Basal and marginal areas of the fore wings dark, black-brown to blackish, central area

pale, greyish. Plate 1, fig. 8.]

f. venosa Tutt, 1892. De vorm met donkere voorvleugels waartegen de lichte

aderen duidelijk afsteken, is zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Hollandse Rading

(Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Goes (van de Pol).

f. brunnea-virgata Tutt, 1982. De vorm met zwartachtige (of zwartb ruine) voor-

vleugels, waartegen het lichtbruine tot geelachtige franjeveld scherp afsteekt, is

vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Wiessel (Leffef, in Zool. Mus.); Aalten

(van Galen); Zeist (Gorter); Hilversum, Bussum (Zool. Mus.); Blaricum

(Boldt); Heemstede (Herwarth); Aerdenhout (van Wisselingh); Meijendel

(Lucas); Sint Michielsgestel (Knippenberg).

f. tiigra Tutt, 1892. De vorm met eenkleurig zwarte voorvleugels, waarop de

tekening nog net te zien is, is zeldzaam. Hoog-Soeren (Lucas); Bennekom (van

DE Pol); Zeist (Gorter); Nuenen (Neijts); Deurne (Nies).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt tot de eerste dwarslijn.

Epen, $ , 4.VIL1932 (holotype. Zool. Mus.).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.}

f. juncta van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. l4l. Ronde vlek en nier-

vlek raken elkaar. Wassenaar (van Wisselingh); Heerlerbaan (Lukkien).

f. semiconjluens Lempke, 1939- Ronde vlek en niervlek smal samengevloeid.

Nieuwe vindplaats: Gassel (van de Pol). De twee in 1939 vermelde exemplaren

van deze zeldzame vorm bevinden zich thans in Zool. Mus.

f. obsoleta Meade Waldow, 1915. Exemplaren, waarbij alleen de niervlek nog

duidelijk zichtbaar is, komen weinig voor. Nieuwe vindplaats: Bussum, cf , 1892

(Leids Mus.).

f. stri go sa Strand, 1903. Nieuwe vindplaatsen van de vorm met scherp afsteken-

de donkere dwarslijnen op de voorvleugels: Volthe, Rijssen (van der Meulen);
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Bennekom (van de Pol); Soest, Hilversum (Zool. Mus.); Blaricum (vanTuijl);

Bussum (ter Laag); Woerdense Verlaat (van Aartsen).

f. transversa Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 61. Grondkleur van de voor-

vleugels zwart (of donkerbruin), eerste en tweede dwarslijn licht, scherp afstekend.

Heemstede (van Wisselingh); Stein (van de Pol).

Dwergen. Babberich (Elfrink); Aerdenhout (van Wisselingh); Nuenen

(Neijts); Grubbenvorst (van de Pol).

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te kort. Huizen-N.H.

(van Aartsen).

Scotia exclamationis L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 226; Cat. IV, p. (233).

De vrijwel overal gewone tot zeer gewone vlinder is nu bekend van alle wadden-

eilanden met inbegrip van Rottum, waar Didden hem in I960 aantrof.

De eerste generatie kan in de eerste helft van mei beginnen te vliegen. Bie-

zonder vroeg is een exemplaar, dat al op 16 april I960 werd waargenomen door

Lucas. De tweede generatie kan van half augustus tot half oktober voorkomen.

De uiterste data daarvan zijn nu: 13.VIII— 14.X. De zeer late datum werd in

1947 door van Wisselingh te Aerdenhout genoteerd en in 1961 door van de

Pol te Slij k-E wijk. Bijna even laat is een vangst van 13.X.1959 te Hendrik-Ido-

Ambacht door Bogaard. Evenals bij Sc. segetum staan we bij exclamationis voor

de nog onopgeloste vraag, wat van de rupsen terecht komt die afstammen van de

herfstgeneratie, daar ook in dit geval de volwassen rups overwintert.

Variabiliteit. De wijfjes zijn gemiddeld veel donkerder dan de mannetjes.

Bovendien variëren beide seksen nogal in kleur, maar vooral in allerlei details van

de tekening.

f. pallida Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 65. Grondkleur van de voorvleugels

bij de mannetjes witachtig grijs, bij de wijfjes wat donkerder. De naam kan ge-

bruikt worden voor alle zeer lichte exemplaren. Bij het $ niet zeldzaam, bij het ^
veel minder.

(In 1939 vermeld als f. serena Alpheraky, 1889. Dit is echter een subspecies uit

Azië, zodat deze naam niet gebruikt kan worden voor een bij ons voorkomende

vorm) .

f. costata Tutt, 1892. Exemplaren met opvallend donkerder voorrand van de

voorvleugels zijn bij het cf gewoon, bij het $ daarentegen zijn ze veel zeld-

zamer.

f. rufescens Tutt, 1892. Exemplaren met roodachtig grijze voorvleugels (in elk

geval een in hoofdzaak bij de mannetjes voorkomende vorm) zijn zeldzaam. Loer-

beek (Peerdeman); Middehe (Bank); Aerdenhout (van Wisselingh).

f. brunnea Tutt, 1892. Exemplaren met donker roodbruine voorvleugels (in

hoofdzaak wijfjes) komen wat meer voor, maar zijn beslist niet talrijk. Daarnaast

worden ook vlinders aangetroffen, waarbij de rode tint ontbreekt, zodat de voor-

vleugels dan een vrij donkere bruine tint hebben. Ook zulke dieren moeten tot

f. brunnea gerekend worden. De vorm is vrij zeker in klein aantal bijna overal

onder de soort aan te treffen.

f. picea Haworth, 1809. Volgens de oorspronkelijke beschrijving zijn bij deze

vorm de voorvleugels zwart met nog duidelijk zichtbare tekening (plaat 2, fig. 1).
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Exemplaren die hieraan beantwoorden, komen bij het oudere Nederlandse mate-

riaal weinig voor. In de collectie van het Leids Mus. bevinden 2ich slechts enkele

wijfjes, in die van het Zool. Mus. was zelfs geen enkel exemplaar. De gewone don-

kergrijze wijfjes behoren er niet toe, het zijn typisch gekleurde dieren (Linnaeus

zegt in zijn oorspronkelijke beschrijving: ,,alis incumbentibus fuscis"!). De laat-

ste decennia is de vorm echter gewoner geworden. Hij is nu vrij verbreid onder de

wijfjes, doch over het algemeen niet talrijk. Merkwaardig is, dat de vorm nu ook

bij de mannetjes blijkt voor te komen, hoewel nog zeer zelden. Ik zag enkele

exemplaren van het Amsterdamse Bos (Peerdeman), Hendrik-Ido- Ambacht (Bo-

gaard) en Burgh (Leffef). Blijkbaar is picea sterk geslacht-gekoppeld.

f. virgata nov. Op de voorvleugels is de ruimte tussen de eerste en de tweede

dwarslijn verdonkerd, zodat een duidelijk afstekende donkere middenband ont-

staat. Plaat 2, fig. 3. Montfort, cT, l6.VI.196l (holotype, Maassen); Melissant

(Huisman).

[The central area of the fore wings between the antemedian line and the postmedian line

is distinctly darkened. Plate 2, fig. 3.]

f. posteli Culot, 1909, Noct. et Géom. d'Europe, vol. 1, p. 70, pi. 11, fig. 7.

Voorvleugels verdonkerd vanaf de tweede dwarslijn tot de achterrand. Apeldoorn,

(ƒ en $ (Leffef, in Zool. Mus.); Wageningen, Slijk-Ewijk (van de Pol); Zeist

(Gorter); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Heemskerk (Bank); Haamstede

(van Wisselingh). Een opvallend $ van Lelystad heeft lichtgrijze voorvleugels,

terwijl het achterrandsveld roodgrijs is (van de Pol).

f. marginata Peerdeman, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 44. Op de voorvleugels is

de ruimte tussen golf lijn en achterrand veel lichter van kleur en steekt scherp af.

Plaat 2, fig. 2. Amsterdamse Bos, $ , I960 (Peerdeman).

f. basilinea Peerdeman, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. AA. Op de voorvleugels een

zwarte streep van de tapvlek naar de wortel. Amsterdamse Bos (Peerdeman);

Leiden (Lucas).

f. junctoides Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Ronde vlek en niervlek

raken elkaar. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van de Pol);

Heemskerk (Bank); Aerdenhout (van Wisselingh); Leiden (Lucas); Den
Haag (Fischer); Melissant (Huisman).

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Wa-
geningen, Slijk-Ewijk, Heemstede (van de Pol) ; Amsterdamse Bos (Peerde-

man).

Holotype: $ van Slijk-Ewijk, 18.VII.196l.

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.}

f. plaga Stephens, 1834. De vorm, waarbij ronde vlek en niervlek tot één vlek

zijn samengesmolten (de conjluens-votm dus), is vrijwel overal onder de soort te

verwachten, zij het dan ook steeds in een enkel exemplaar. Ik ken hem van vrij

veel vindplaatsen.

f. juncta Tutt, 1892. De vorm, waarbij ronde vlek, niervlek en tapvlek met

elkaar verbonden zijn, komt minder voor, maar is toch ook geen al te grote zeld-
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zaamheid. Wageningen, Bennekom, Heemstede (van de Pol); Babberich (El-

frink); Maarsseveen (de Nijs); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Middelie,

Oosthuizen (de Boer); Meijendel, Rotterdam (Lucas); Den Haag (van der

Weele).

f. conjuncta Hirschke, 1910. De vorm, waarbij de niervlek aan de onderzijde

wortelwaarts verlengd is tot vlak onder de ronde vlek, is nog aangetroffen te:

Wiessel (Leffef); Wageningen (van de Pol); Garderbroek, Heemskerk

(Bank); Middelie (de Boer); Hoorn (Peerdeman); Meijendel, Rotterdam

(Lucas); Den Haag (van der Weele); Heer (Mus. Rotterdam).

f. quadrimacula Wehrli, 1913, Mitt. Thur gauischen naturf. Ges., Heft 20, p.

248. De vorm met een vierde vlekje tussen de drie normale komt blijkbaar nogal

voor. Dat hij vrijwel overal onder de soort is aan te treffen, blijkt wel uit een

lijst van maar liefst 19 nieuwe vindplaatsen.

f. conjunctoides Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 205. Niervlek door een

donkere lijn met de tweede dwarslijn verbonden. Soms loopt de lijn door tot

de ronde vlek en soms is alleen het stuk tussen de beide vlekken aanwezig. Eigen-

lijk een overgang naar de volgende vorm en niet al te zeldzaam. Hilversum, Am-

sterdam (Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Zaandam (Wester-

neng); Leiden (Lucas); Nuenen (Neijts); Amstenrade (Diederen).

f. lineolatus Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 67. Van de niervlek lopen een

aantal min of meer wigvormige strepen naar de tweede dwarslijn. Halfweg (van

Aartsen); Leiden (Lucas).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Amsterdam, J*, 14.VL1932 (holotype, van der Meulen).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. renitangens nov. De niervlek raakt de tweede dwarslijn. Halfweg (van

Aartsen); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Melissant, cf, 29.VL1961 (holo-

type. Huisman); Piasmolen (de Vos).

[The reniform stigma touches the postmedian line.}

f. ostrogovichi Diószehgi, 1935, Verb. Mitt. Siebenb. Ver. f.
Naturw. Her-

mannstadt, vol. 83—84, p. 127. De vorm, waarbij de ronde vlek ontbreekt, is

vooral bij het $ vrij gewoon en is wel haast overal onder de soort aan te treffen.

f. unicolor Hübner, [1809 —1813}. De vorm, waarbij de tapvlek ontbreekt, is

veel zeldzamer. Amsterdamse Bos, cT, 1962 (Peerdeman).

f. czutaki Diószeghi, 1935, 1. c. Tapvlek en ronde vlek ontbreken, alleen de

niervlek is dus aanwezig. Stellig zeer zeldzaam. Borne (van der Velden).

f. obsoleta Tutt, 1892. Alle vlekken zeer zwak of zelfs geheel ontbrekend.

Eveneens zeldzaam. Loerbeek, Amsterdamse Bos (Peerdeman); Hollandse Ra-

ding (Zool. Mus.); Wassenaar (Lucas); Nuenen (Neijts).

f. catenata Wize, 1917, Roczn. Tow. Nauk w Poznanin, vol. 44, p. 10. Voor-

vleugels met opvallend scherpe donkere dwarslijnen. Plaat 2, fig. 5. Exemplaren,

die de naam werkelijk verdienen, zijn niet gewoon, maar toch wel op vele plaat-

sen onder de soort aan te treffen.
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f. centrifasciata nov. Voorvleugels met duidelijke middenschaduw. Lelystad,

Bennekom ($, 5.VI.1954, holotype), Goes (van de Pol); Amsterdamse Bos,

Hoorn, Sint Anthonis (Peerdeman).

[Fore wings with .distinct central shade.}

f. signata nov. De golflijn op de bovenzijde van de voorvleugels aan de bin-

nenzijde donker afgezet en scherp afstekend. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.);

Zeist (Gorter); Weesp, $, 13.VI.1930 (holotype, Zool. Mus.); Amsterdamse

Bos (Peerdeman).

[The submarginal line on the upper side of the fore wings bordered on its inner side

by a dark suffusion and sharply contrasting.}

f. nervosa nov. De aderen van de voorvleugels zijn verdonkerd, vooral in de

buitenhelft van de vleugels. Plaat 2, fig. 4. Eijs, cf ,
4—10.VI.1959 (holotype,

VAN DE Pol).

[The nervures of the fore wings are darkened, especially in the outer half of the wings.

Plate 2, fig. 4.}

Dwergen. Garderen, Korenburgerveen, Bussum (Zool. Mus.); Amsterdamse

Bos, Sint Anthonis (Peerdeman); Nuenen (Neijts).

Teratologische exemplaren. Voorvleugels te smal. Hoorn, (ƒ

(Peerdeman). (Mogelijk is dit type, net als dat van de ,,brevipennis"-vorm, af-

hankelijk van een —recessieve —erfelijke factor, daar het nu bij de ene, dan

weer bij de andere soort opduikt, doch het is zeldzamer.)

Linker voorvleugel te klein. Cothen (van de Pol); Amsterdam (Peerdeman).

Beide linker vleugels te klein. Hilversum (Zool. Mus.).

Een J* met oranjerode ogen werd 1. VIL 1962 door Peerdeman in het Am-
sterdamse Bos gevangen. In Ent. Ber., vol. 19, p. 175 (1959), wordt een exem-

plaar van Nomophila noctuella Schiff, met rode ogen vermeld. Vermoedelijk een

erfelijke vorm (vergelijk de vormen van Drosophila melanogaster met rode en

witte ogen!).

Scotia ipsilon Hufnagel, 1766 {ypsilon von Rottemburg, 1776). Tijdschr.

Entom., vol. 82, p. 218; Cat. IV, p. (225). De vlinder is ongetwijfeld een immi-

grant, zodat het voorkomen hier te lande weinig met grondsoort of biotoop te

maken heeft. Als alle trekvlinders heeft hij zijn goede, middelmatige en slechte

jaren en is dan meer of minder door het gehele land verbreid. Het tijdvak waar-

in nauwkeurig op de soort gelet wordt (sinds 1956) is echter nog te kort om
hierover veel positiefs te kunnen meedelen. Wel is het zeker, dat ipsilon niet

uitsluitend een immigrant is. In gunstige omstandigheden zijn de rupsen stellig

in staat in ons land te overwinteren en het volgend voorjaar door te groeien. Dit

blijkt uit de vondst van P. de Vries op 18 mei 1958 van een vers exemplaar

onder het glas van een koude bak in de Beemster (zie Trekverslag over dat

jaar in Ent. Ber., vol. 19, p. 168, 1959). Ook de vangsten van vers uitziende

exemplaren in de late lente en het begin van de zomer wijzen op een mogelijk-
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heid tot overwinteren van de rupsen in ons land. In welke mate dit kan, is echter

nog volkomen onbekend. In elk geval worden zulke exemplaren bijna altijd

overtroffen in aantal door sterk afgevlogen of verkleurde vlinders, die in dezelfde

tijd gevangen worden. Dit zijn geen overwinterde dieren, zoals ik in 1939 ver-

onderstelde, maar immigranten. Echte overwinteraars zouden ongetwijfeld vroeger

in het voorjaar verschijnen dan ipsilon.

Uit de in 1939 reeds gepubliceerde en de daarna verkregen gegevens kan het

volgende geconcludeerd worden. De immigranten verschijnen hier in vroege jaren

vanaf ongeveer half april, in latere echter pas in mei, soms zelfs niet eerder dan

in de tweede helft, en kunnen tot in juli worden waargenomen. Hiermee ge-

mengd zijn dan (meest in gering aantal) verse tot zeer verse exemplaren, die

zich eventueel hier ontwikkeld hebben. De afstammelingen van de eerste generatie

beginnen soms al in juli te verschijnen en vliegen het drukst in augustus en de

eerste helft van september. Daarna neemt het aantal in de regel snel af, maar

tot ver in november en zelfs tot in december worden soms nog vlinders waar-

genomen, zij het ook in steeds geringer aantal (5. XII. 1958, 11. XII. 1959). Mo-

gelijk kan zich bij ons in gunstige jaren een partiële herfstgeneratie ontwikkelen.

Ik ken slechts één enkele maart-waarneming. Op 25. III. 1943 ving Delnoye

een J* te Spaubeek. Het voorjaar was dat jaar biezonder vroeg, zodat de mogelijk-

heid van een zeer vroege immigrant beslist niet uitgesloten is. Wij weten nu

zeker, dat de immigratie soms al heel vroeg in het jaar kan beginnen.

Het heeft geen zin van deze soort nog een lijst van vindplaatsen te publi-

ceren. Hij kan overal in het land voorkomen. In het Waddendistrict is hij nu

bekend van Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.

Variabiliteit. Er is geen enkele kleurvorm, die volkomen identiek bij

beide seksen voorkomt. Bovendien zijn zowel cf als $ variabel.

f. (^ clara Lempke, 1939. Mannetjes met zeer licht grijsbruine grondkleur

van de voorvleugels komen vrij regelmatig, hoewel niet talrijk, onder de soort

voor.

f. cf ruf a Lempke, 1939. Mannetjes met roodbruine grondkleur moeten grote

zeldzaamheden zijn. Ik ken geen nieuwe vondsten.

f. (ƒ virgata nov. Op de voorvleugels bevindt zich een donkere middenband,

die de hele ruimte tussen schaduwlijn en tweede dwarslijn van voorrand tot bin-

nenrand vult. Wiessel, 28.X.1954 (holotype) en 10.IX.1955 (Leffef leg., in

Zool. Mus.), 8. IX. 1951 (Gorter); Amsterdam (van der Meulen).

[On the fore wings a dark central band occupying the whole space between central shade

and postmedian line from costa to inner margin.}

f. cT unicolor nov. Voorvleugels met de normale tekening, maar zonder de

donkere baan langs de voorrand. Hilversum, 8.XI.1937 (holotype. Zool. Mus.).

[Fore wings with the normal markings, but without the dark band along the costa.}

f. e? brunnea nov. Grondkleur van de voorvleugels helder bruin. Amsterdam-

se Bos, 24.X.1958 (holotype, van Aartsen); Arkel (Zwakhals); Hendrik-Ido-

Ambacht (Bogaard).

[Ground colour of the fore wings clear brown.}
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f. (S obscurata Lempke, 1939. Mannetjes met sterk verdonkerde voorvleugels,

zodat ze haast even donker zijn als die van de wijfjes, zijn vrij zeldzaam. Nieuwe

vindplaatsen: Wiessel, Apeldoorn (Leffef, in Zoöl. Mus.); Bennekom (van

DE Pol); Hilversum (Zoöl. Mus.); Weesp (van Tuijl); Sloterdijk (Nieuw-

land); Tegelen (Stoffels).

f. $ inversa Lempke, 1939. Wijfjes met grijsachtig bruine voorvleugels, onge-

veer als de kleur van normale mannetjes en niet-verdonkerd middenveld, zijn niet

gewoon. Crollo (Leffef); Haren-Gr., Hilversum (Zoöl. Mus): Slijk-Ewijk, (van

de Pol); Den Haag (Lucas); Hendrik-Ido- Ambacht (Bogaard).

f. $ fusca Dannehl, 1925. Wijfjes, waarbij het wortelveld van de voorvleugels

even donker is als het middenveld, zijn niet gewoon, maar kunnen toch wel haast

overal onder de soort voorkomen.

f. pallida Tutt, 1892. Exemplaren, waarbij de gewaterde band witachtig van

kleur is, zijn ongetwijfeld zeldzaamheden. Nieuwe vindplaatsen: Slijk-Ewijk (van

de Pol); Heerlerbaan (Lukkien).

f. $ nigrescens nov. Voorvleugels eenkleurig zwartbruin. Diemen, 4. VIL 1957

(holotype, R. de Jong).

[Fore wings unicolorous black-brown.]

f. $ costaclara van WisseHngh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 140. Middenveld

van de voorvleugels donker, wortelveld en achterrandsveld licht, door een lichte

baan langs de voorrand met elkaar verbonden. Bergeijk, 1961 (van Wisselingh).

f. juncta Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 204. Ronde vlek en niervlek raken

elkaar. Bolsward (Zoöl. Mus.); Hilversum (Leids Mus.); Meijendel (Lucas).

f. semiconfluens Lempke, 1939. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar ver-

bonden. Den Haag, Oostvoorne (Lucas).

f. centrifasciata nov. Voorvleugels met duidelijke middenschaduw. Lelystad,

Slijk-Ewijk (het laatste een c? van 3.IX.1960, holotype, van de Pol); Amster-

damse Bos (Peerdeman); Maalbroek (Mus. Rotterdam).

[Fore wings with distinct central shade.]

f. obsoleta nov. Op de voorvleugels ontbreken de dwarslijnen en zijn de vlek-

ken nauwelijks zichtbaar. Slijk-Ewijk, $ met de kleurverdeling van f. fusca,

14. IX. I960 (holotype, van de Pol).

[The transverse lines on the fore wings fail completely and the stigmata are obsolete.]

f. striata Lempke, 1939. Exemplaren, waarbij de zwarte streep uit de niervlek

verbonden is met de er tegenover liggende pijlvlek zijn, hoewel vrij zeldzaam,

blijkens de vele bekende vindplaatsen waarschijnlijk wel haast overal onder de

soort aan te treffen.

Dwergen. Opvallend kleine exemplaren zijn op vrij veel plaatsen waargenomen

en komen nogal eens voor.

Teratologische exemplaren. Linker vleugels te klein. Harderwijk

(van Beek); Wiessel (Leffef, in Zoöl. Mus.).

Scotia puta Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 229; Cat. IV, p. (236).
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Het nu bekende Nederlandse areaal bestaat uit twee delen, die nog steeds door

een wijde gaping van elkaar gescheiden zijn. Het eerste wordt gevormd door het

zuiden en midden van Limburg en het aangrenzende deel van oostelijk Noord-
Brabant. Hier is puta vrij verbreid, maar lang niet zo gewoon als in het tweede

deel, dat bestaat uit Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse en Zuidhollandse eilan-

den, waar de vlinder vooral in het kustgebied zomers talrijk kan zijn. Daarnaast

is tot nog toe één vondst in het Duindistrict van het vasteland bekend geworden,

terwijl Leffef in 1961 zo gelukkig was de soort op Terschelling te ontdekken.

Voorlopig zijn dit dus nog op zich zelf staande vondsten.

In de Verh. Ver. nattirw. Heimatforsch. Hamburg, vol. 35, p. 58, (1961) geeft

Warnecke een kaart van de verbreiding van puta in Europa. In Duitsland komt

Fig. 28. Histogram van Scotia puta Hübner, samengesteld uit alle tot en met 1961
beschikbare gegevens. (Composed from all Dutch data available up to and inclusive 1961)
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de vlinder alleen in het zuiden van Baden voor. In het Nederlandse kustgebied

blijken de noordelijkste vindplaatsen van het Europese continent te liggen. Daar

Warnecke's kaart in het geheel geen verbreiding in ons land aangeeft, verwijs

ik ter completering van zijn gegevens naar de in fig. 29 afgebeelde kaart met de

nu bekende Nederlandse gegevens.

Over de vliegtijd zijn we nu beter ingelicht dan in 1939 het geval was, dank

zij de vele waarnemingen van Huisman op Goeree, maar vooral doordat in 1961

twee vanglampen van het R.I.V.O.N. vrijwel zonder onderbreking op Schouwen

gebrand hebben. Alle mij nu bekende vangsten zijn verwerkt in het in fig. 28

afgebeelde histogram. Hieruit blijkt, dat puta op het ogenblik bij ons waarge-

nomen is van de tweede helft van april tot half oktober (uiterste data: 20. IV

—

17.X). Zowel de vroegste als de laatste datum werden in 1961 op Schouwen ge-

noteerd door Leffef. Blijkens de waarnemingen te Westenschouwen was de vlin-

der daar vrijwel zonder onderbreking aanwezig, maar uit het histogram zijn toch

duidelijk twee perioden af te lezen, waarin het aantal hoger ligt dan in de tijden

daarbuiten. De eerste kan van ongeveer eind april tot begin juni lopen (in koude

voorjaren zoals 1962 echter enige weken later!), de tweede van eind juli tot

begin september. De soort heeft bij ons zeker twee generaties, die waarschijnlijk

zonder scherpe grens in elkaar overgaan. De tweede is duidelijk veel talrijker dan

de eerste, hoewel ook deze behoorlijk vertegenwoordigd kan zijn, zoals blijkt uit

de volgende getallen: van 23—29.rV.196l werden te Burgh 13 exemplaren ge-

vangen, op 30 april 22 stuks, van 30. IV

—

15.V te Westenschouwen 64 stuks, van

3 tot 9 juni 74 stuks. De tweede generatie stamt natuurlijk niet af van de over-

winterde rupsen, maar ontstaat nog hetzelfde jaar uit de eieren van de voorjaars-

dieren. Wel is het mogelijk, dat een enkele voorjaarspop zich niet onmiddellijk

ontwikkelt, doch in diapauze gaat en pas de vlinder levert als de normale tweede

generatie vliegt, een bekend verschijnsel overigens. MiLLièRE vermeldt, dat hij

eind februari een volwassen rups vond bij Cannes, die kort daarna verpopte, doch

de vlinder verscheen pas eind augustus (1874, Iconographie, vol. 3, p. 123). Zie

voor het voorkomen van twee generaties overigens Lhomme, Cat. Lép. de France,

vol. 1, p. 148 (1923 —1935) en Vorbrodt, Mitt. Schweiz, ent. Ges., vol. 14, p.

275, 1930. Na de eerste decade van september neemt de tweede generatie snel in

aantal af en in oktober wordt de vlinder in de regel nog slechts sporadisch gezien

(maar in 1961 op 3.X nog 27 stuks op de lamp te Westenschouwen!). Deze late

vlinders zijn niet zelden nog zeer gaaf. Of zij tot een zwakke derde generatie be-

horen, of dat zij afstammen van rupsen, die zich trager ontwikkelen, is op het

ogenblik moeilijk te zeggen.

Gezien het vroege voorkomen van de eerste generatie moeten de rupsen vol-

wassen overwinteren (vgl. ook de ervaring van MiLLièRE). Maar dan staan we

weer wat de afstammelingen van de late herfstvlinders betreft voor dezelfde

puzzel als bij enkele andere soorten van het genus.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, enkele exemplaren in augustus 1961 (Leffef).

N.H.: Haarlem, ?, 12. IX. 1955 (Alders). Z.H.: Oostvoorne, Rockanje, Middelharnis,

Melissant, Goeree, Ouddorp. Zl.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Koudekerke, Val-

kenisse, Kamperland, Groede, Clinge. N.B.: Deurne. Lbg.: Stein, Amstenrade, Neercanne,

Sint Pieter, Slavante, Gronsveld, Rijckholt, Epen.
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fig. 20), but with a view to the name used by him it seems more logical to restrict this

name to all specimens showing the confluent spots independant of the ground colour.]

f. $ renitens Hübner is ongetwijfeld de hoofdvorm bij onze wijfjes.

f. 9 venata Berio, 1936. Geen nieuwe vindplaatsen.

f. î radiola Stephens, 1829. Nieuwe vindplaats: Koudekerke (Brouwer).

f. $ jeratra Berio, 1936. Nieuwe vindplaatsen: Oostvoorne (Lucas) en Stein

(collectie Missiehuis) .

f. $ nigra Tutt, 1892. Stellig niet gewoon. Oostvoorne (Lucas); Melissant

(Huisman).

f. junctoides Lucas, I960, Ent. Ber., vol. 20, p. 229. Ronde vlek en niervlek

raken elkaar. Vrij gewoon, overal onder de soort voorkomend.

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Groede, $ , 7.VIIL1938 (holotype, Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. pineta Berio, 1936, Ann. Mus. Civ. Storia nat. Genova, vol. 59, p. 90, fig.

20 (confluens Lucas, I960, Ent. Ber., vol. 20, p. 229). Ronde vlek en niervlek

samengevloeid tot één vlek. Oostvoorne (Lucas).

Dwergen. Oostvoorne (Lucas); Koudekerke (Zool. Mus.).

Teratologisch exemplaar. Linker achtervleugel te klein. Westen-

schouwen (Leffef, in Zool. Mus.).

Scotia fipae Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 227; Cat. IV, p. (234).

Een typische bewoner van het Wadden- en het Duindistrict met enkele vind-

plaatsen in het binnenland. De meeste daarvan zijn echter occasionele vangsten,

die niet het vermoeden wettigen, dat de soort daar inderdaad thuis hoort. Ook in

Zuid-Limburg is hij niet meer terug gevonden. Aan de andere kant is het de

vraag, of de vlinder zo sterk aan de groeiplaatsen van halofiele planten gebonden

is als Corti dacht. Dat de rupsen ze in elk geval niet beslist als voedsel nodig

hebben, blijkt uit de vondsten van grote aantallen ervan op gewone melde en

varkensgras bij Hamburg (Warnecke, 1930, Verh. Ver. naturw. Heimatf. Ham-
burg, vol. 22, p. 152).

De vliegtijd kan tot begin augustus duren en wordt nu: 22.V —2. VUL

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Tersc^helling (hier begin juli 1956 gewoon, Leffef),

Schiermonnikoog. Gr.: Rottum (in 1959 en I960 verscheidene exemplaren, Didden).

Gdl.: Hoenderlo, $, 20.VI.196l (ter Laag); Zutfen, prachtig $, 1.VI.1949 (Wilmink).

N.H.: Hilversum, $, 30.VI.1939 (Loggen), Texel, Egmond aan Zee, Heemskerk. Z.H.:

Meijendel, Staelduin, Pernis (talrijke exemplaren in 1950, DE Goede), Schiedam, Oost-

voorne, Goeree. Zl.: Burgh, Westenschouwen, Domburg.

Variabiliteit. De typische vorm met vrij donker geelgrijze of bruin-

grijze voorvleugels is onze hoofdvorm.

f. desina Pierret, 1839. Onze lichtste kleurvorm met licht geelachtige voor-

vleugels is bij de mannetjes niet zeldzaam, daarentegen wel bij de wijfjes (slechts

één $ van Scheveningen, in Zool. Mus.).

f. alhicosta Tutt, 1892. Beschreven naar exemplaren met dezelfde lichte grond-

kleur als desillii, doch waarvan de voorrand van de voorvleugels wit is. Dit type
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komt echter ook bij exemplaren met donkerder grondkleur voor, waarvoor na-

tuurlijk dezelfde naam gebruikt kan worden. Bij ons zeldzaam, zowel bij cf als

$. Egmond aan Zee, Heemskerk (Bank); Scheveningen, Hoek van Holland

(Zool. Mus.).

f. hrunnea Tutt, 1892. Exemplaren met bruinachtige voorvleugels komen niet

veel bij ons voor. Egmond aan Zee (Bank); Heemskerk (van Aartsen).

f. grisea Tutt, 1892. Exemplaren met donkergrijze voorvleugels zijn bij ons

vrijwel overal onder de soort aan te treffen. Een extreem exemplaar met zwart-

grijze voorvleugels ving Gorter te Rockanje.

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Rotterdam, Ç, 21. VI. 1935 (holotype, Mus. Rotterdam).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Heemskerk, $ , 3. VI. 1950

(holotype. Bank); Hoek van Holland (Latiers).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Terschelling, $, 26.VII.1956 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.); Egmond aan

Zee (Bank); Heemskerk (van Aartsen, Bank); Hoek van Holland (de Vos).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. obsoleta Lempke, 1939. Exemplaren met onduidelijke tekening zijn waar-

schijnlijk niet al te zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen zijn: Terschelling, Wassenaar

en Den Haag (Zool. Mus.).

f. basilinea nov. Van de tapvlek loopt een zwarte streep naar de wortel van de

voorvleugels. Hoek van Holland, ?, 28. VI. 1905 (holotype. Mus. Rotterdam).

[Fore wing with a black line from the claviform to the base.]

f. clausa nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnen-

rand van de voorvleugel. Egmond aan Zee, $, 17. VI. 1950 (holotype, Bank);

Vlaardingen, J" (van Katwijk); Hoek van Holland (de Vos).

[The antemedian line and the postmedian line touch each other at the inner margin of

the fore wing.]

f. signala Cockayne, 1946, Ent. Ree, vol. 58, p. 73, pi. 1, fig. 2. De golflijn

wortelwaarts over de hele lengte donker afgezet en scherp afstekend. Schijnt

vooral (of uitsluitend?) bij de mannetjes voor te komen. Amsterdam, Den Haag,

Hoek van Holland (Zool. Mus.); Egmond aan Zee (Bank); Heemskerk (van

Aartsen); Wassenaar (van Wisselingh). Blijkbaar niet al te zeldzaam.

f. fuscolimbata nov. Op de voorvleugel is de hele ruimte tussen de tweede

dwarslijn en de achterrand verdonkerd; de golflijn blijft lichter. Heemskerk, 9 ,

3.VI.1950 (holotype. Bank).

[The area on the fore wing between postdiscal line and outer margin is strongly

darkened; the submarginal line remains of a paler colour.]
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Ochropleura Hübner

Subgenus Ochropleura Hübner

Ochropleura (Ochropleura) praecox L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 233;

Cat. IV, p. (240). Vrijwel geheel beperkt tot de zandgronden. De enkele vond-

sten daarbuiten zijn vermoedelijk zwervers. In het binnenland zeldzaam, in de

duinen daarentegen plaatselijk gewoon. Nu bekend van Texel, Vlieland, Terschel-

ling en Ameland.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 4.VII —29. IX.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Terschelling (hier in 1956 talrijk, Leffef), Ameland.

Dr.: Crollo. Gld.: Vierhouten, Wiessel, Hoog-Soeren, Teuge, Laag-Soeren, Lunteren. Utr.:

Zeist, Soestduinen. N.H.: Blaricum, Crailo, Bussum, de Koog (Texel), Egmond aan Zee,

Castricum, Heemskerk, Bloemendaal. Z.H.: Meijendel, Leidschendam (één exemplaar op

licht in 1948, Lems), Oostvoorne, Melissant. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen (in

1961 heel gewoon, Leffef). N.B.: Ulvenhout, Oosterhout. Lbg.: Simpelveld.

Variabiliteit, f. praeceps Hübner, [1800 —1803}. Een mooi exemplaar

met blauwachtig groene grondkleur ving van Wisselingh in 1953 te Aerden-

hout.

Ochropleura (Ochropleura) plecta L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 231; Cat.

IV, p. (238). In het gehele land in allerlei biotopen voorkomend, op vele plaat-

sen gewoon, in bosgebieden volgens de ervaring van Leffef echter schaarser.

Bekend van Texel, Vlieland en Schiermonnikoog.

De vliegtijd begint in vroege jaren al in april en kan tot ver in oktober voort-

duren. De uiterste data zijn nu: 6. IV (in 1961 waargenomen te Slijk-Ewijk door

VAN DE Pol en te Montfort door Maassen) en I.XI (in 1961 waargenomen te

Stein, Pater Munsters). In gunstige jaren kunnen stellig drie generaties voor-

komen, zoals bijv. in 1959, toen van Aartsen reeds op 28. IX vijf verse exem-

plaren te Woerdense Verlaat ving. De grenzen worden dan: eerste generatie van

6. IV

—

begin juli, tweede generatie van 4. VII tot half september, derde generatie

van 28. IX

—

I.XI. Er zijn dus niet altijd scherpe grenzen tussen de generaties vast

te stellen.

Variabiliteit, f. obscura nov. {anderssoni Tutt, 1892, Warren, 1909,

nee Lampa, 1885). Grondkleur van de voorvleugels donker purperachtig bruin,

overigens normaal. Niet gewoon, maar vrij geregeld onder de soort voorkomend.

Holotype: 9 van Apeldoorn, 13.IV.1959, Leffef leg., in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings dark violet brown, for the rest normal. True anders-

soni lacks the pale colour along the costa, as is evident from Lampa's original description.]

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels helder roodachtig, overigens

normaal. Het is onmogelijk dergelijke exemplaren of andere bij ons voorkomende

vormen met de van Ceylon beschreven f. ignota Swinhoe te identificeren. Niet

gewoon, maar tamelijk verbreid onder de soort. Holotype: <^ van Apeldoorn,

21.V.1898, in ZoöI. Mus.

[Ground colour of the fore wings clear reddish.]
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f. deleta nov. Grondkleur van de voorvleugels vaal roodachtig grijs, van de

tekening alleen de niervlek nog zwak zichtbaar. Woerdense Verlaat, çf, 8.VIII.

I960 (holotype, VAN Aartsen).

[Ground colour of the fore wings of a faded reddish grey, only the reniform still feebly

visible.}

f. nihricosta Fuchs, 1900 {fuscicosta Hirschke, 1911). Voorrand van dezelfde

purperachtig rode tint als de rest van de voorvleugels; alleen aan de wortel blijft in

de regel nog iets van de normale witachtige kleur te zien. De vorm is zeldzaam

(in het Zool. Mus. bijv. op het ogenblik slechts drie exemplaren!), maar komt

blijkbaar toch vrij geregeld onder de soort voor, daar ik hem al van meer dan

twee dozijn vindplaatsen ken, zodat een opsomming achterwege kan blijven.

f. ander ssoni Lampa, 1885. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig purper,

alleen de wortel van de mediaanader en de omranding van de twee vlekken wit.

In de grond van de zaak dus niets anders dan de combinatie van de vorige vorm

met f. oh scura. Plaat 2, fig. 6. Ongetwijfeld zeldzaam, maar zowel bij cf als $

voorkomend. Bennekom, Gassel, beide wijfjes (van de Pol); Nijmegen, cf

(Zool. Mus); Epen, cf (van Wisselingh) .

f. albicosta nov. Voorvleugels met brede witte voorrand, die tot voorbij de

niervlek reikt. Wageningen, cf, 27.V.1954 (holotype, van de Pol); Arkel

(Zwakhals); Meerssen (Rijk).

[Fore wings with broad white streak along the costa, extending beyond the reniform.]

f. unimacula Rambur, 1858, Cat. Lép. Andalousie, pi. 11, fig. 3. De vorm met

ontbrekende ronde vlek is zeldzaam. Wiessel (Leffef, in Zool. Mus) ; Lunteren

(Branger); Weesp (Zool. Mus.); Haaren-N.B. (Knippenberg); Cannerbos

(Leids Mus.).

f. immaculata nov. Zowel de ronde vlek als de niervlek ontbreken of zijn

nauwelijks zichtbaar. Apeldoorn, $, 15.VIIL1953 (holotype, Leffef, in Zool.

Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Halfweg (van Aartsen); Wormer
(Westerneng); Driebuis (van Berk); Rotterdam (Leids Mus.); Sint Odiliën-

berg (Verbeek); Meerssen (Rijk).

[Both the orbicular and the reniform are absent or obsolete.}

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Bij deze soort ongetwijfeld

zeer zeldzaam. Bennekom (holotype, Lanz).

[Orbicular and reniform touch each other.}

f. divìsa Lucas, 1959, ^nt. Ber., vol. 19, p. 205. De witte omranding van de

ronde vlek wortelwaarts uitgerekt tot een lange smalle donker gevulde vlek. (De

oorspronkelijke beschrijving is niet al te duidelijk). Glimmen, Gassel (van de

Pol); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Warnsveld (Leids Mus.); Hilversum

(Zool. Mus.); Beemster (Huisenga); Leiden (Lucas); Oegstgeest (Kaijadoe);

Hendrik-Ido-Ambacht (Bogaard); Geldrop (Haanstra). Blijkbaar vrij ver-
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breid. Huisenga bezit een cf van de Beemster, I960, waarbij de donkere kern

geheel ontbreekt en de vlek gereduceerd is tot een witte straal.

f. clavistigma nov. Voorvleugels met volledige zwart gerande tapvlek. Apel-

doorn, (ƒ, 25. VII. 1900 (holotype, DE Vos; dit exemplaar heeft ook een volledige

zwarte eerste en tweede dwarslijn).

[Fore wings with a complete claviform outlined in black. (The holotype has also a black

antemedian line and postmedian line).]

f. denigrata nov. De ruimte tussen ronde vlek en niervlek niet zwart, maar van

dezelfde tint als de grondkleur. Komt bij alle kleurtypen en zowel bij cT als 9

voor, maar vrij zeldzaam. Noordwijk, <ƒ , 7.V.18Ó3 (holotype), Apeldoorn, Twel-

lo, Soest (Zool. Mus.).

[The space between orbicular and reniform not black, but of the same tint as' the ground

colour. Occurs in all colour types and both in $ and $ .]

f. albipuncta nov. Ronde vlek zonder donkere kern, een fel wit vlekje. Apel-

doorn, c?, 12.VIII.1953 (holotype), een tweede c? 3.VIII.1953 (Leffef, in

Zool. Mus.).

[Orbicular without the dark centre, a sharp white little spot.}

f. Strigata Hirschke, 191 1. Exemplaren met een duidelijke zwarte tweede dwars-

lijn zijn vrij zeldzaam. Glimmen, Wageningen, Gassel (van de Pol); Diepen-

veen, Voerendaal (Zool. Mus.); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Heemstede

(van Wisselingh) ; Haaren-N.B. (Knippenberg).

f. albilinea Lempke, 1939. Exemplaren met duidelijke witte golflijn zijn daar-

entegen niet zeldzaam. Stellig wel haast overal onder de soort aan te treffen.

f. pallida Lempke, 1939- Geen verdere vondsten van deze rariteit bekend ge-

worden. Het holotype is afgebeeld op plaat 2, fig. 7.

f. fascicolata Heinrich, 1916. Exemplaren met een submarginale rij van zwarte

aderstreepjes op de achtervleugels zijn nu bekend van: Colmschate, Heerlerbaan

(Lukkien); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Winterswijk (van de Pol);

Weesp (Westerneng) ; Leiden, Wassenaar (Lucas); Arkel (Zwakhals); Haa-

ren-N.B. (Knippenberg); Eindhoven (Verhaak); Montfort (Maassen). Blijk-

baar niet al te zeldzaam.

Dwerg. Lochem (Zool. Mus.).

Terato'ogisch exemplaar. Linker voorvleugel veel te klein.

Odoorn (Peerdeman).

Rhyacia Hübner

Subgenus Rhyacia Hübner

Rhyacia (Rhyacia) simulans Hufnagel. Tijdschr. Entom.,, vol. 82, p. 239;

Cat. IV, p. (246). Uit de combinatie van de lijst van vindplaatsen van 1939

en de hieronder volgende lijst blijkt, dat de vlinder vooral verbreid is op de

hogere gronden in het oosten en zuiden van het land (met inbegrip van het
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Gooi), maar voorkeur voor een bepaald biotoop is niet makkelijk te ontdekken.

Hij komt even goed op de droge zandgronden van de Veluwe voor als in de

vochtiger Graafschap en Achterhoek. Opvallend is het vrij grote aantal vind-

plaatsen in de Betuwe. Het meest verbreid is simulans echter in het zuiden van

het land, Noord-Brabant en vooral Limburg. In het westen is hij daarentegen een

rariteit; hij hoort er waarschijnlijk niet thuis. Over het algemeen is het trouwens

een vrij zeldzame soort, die in de regel slechts in een enkel exemplaar wordt ge-

vangen.

Geen correctie op de data van de eerste generatie, die dus blijven 7. VI-

—

31. VII. De tweede kan tot eind september vliegen. De grenzen daarvan worden

nu: 9.VIII —26. IX. (Ook in 1958 werd weer een exemplaar op 9.VIII gevangen,

nu te Arcen door Lukkien).

Vindplaatsen. Ov.: Volthe, Almelo, Bathmen. Gdl.: Apeldoorn, Hoenderlo, Hars-

kamp, Bennekom, Lunteren; Gorssel, Aalten, Didam, Babberich; Tiel, Ingen. Utr.: Maars-

sen. N.H.: Bussum, Amsterdam (1910, Zool. Mus.). N.B.: Oudenbosch, Hilvarenbeek,

Waalwijk, Haaren, Sint Michielsgestel, Uden, Nuenen, Eindhoven, Helmond, Gemert. Lbg.:

Arcen, Swalmen, Horn, Weert, Montfort, Stein, Sittard, Amstenrade, Aalbeek, Maastricht,

Lemiers.

Variabiliteit. Over het algemeen varieert de vlinder niet veel.

f. fusca nov. Grondkleur van thorax en voorvleugels donkerbruin. Doetinchem,

9, 11.VII.1929 (holotype, Zool. Mus.).

[Ground colour of thorax and fore wings dark brown.}

f. pretensa nov. Ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Aalten, ^, 12.VI.1935 (holotype, Zoöl. Mus.).

[Orbicular lenghtened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. centrifasciata nov. Voorvleugels met volledige donkere middenschaduw.

Twello, 9, 12.VI.1937 (holotype, Zoöl. Mus.).

[Fore wings with complete dark central shade.}

f. signata nov. De golflijn aan de binnenzijde zwartachtig afgezet en scherp

afstekend. Putten, <ƒ, 28.VI.1924 (holotype), Apeldoorn, Doorn, Venlo (Zoöl.

Mus.); Volthe (van der Meulen); Colmschate (Lukkien); Velp (de Roo);

Aalten (van Galen).

[The submarginal line bordered on its inner side with blackish and sharply contrasting.}

Rhyacia (Rhyacia) lucipeta Schiff. Voor het eerst in 1952 in het zuiden van

Limburg door van der Meulen en van Wisselingh gevangen en daarna ver-

scheidene malen uitsluitend in dit gebied aangetroffen.

De soort is niet gevonden in Denemarken. Dr. G. Warnecke deelt mij

mee, dat in Duitsland de noordgrens van het verbreidingsgebied in het oosten

langs de rand van de middelgebergten loopt, ook langs de noordrand van de Harz,

dan buigt de lijn echter naar het zuidwesten en loopt door het zuiden van
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Hannover over Kassei naar het Westerwoud. In de omgeving van Krefeld is in

1890 een exemplaar bij Großlind gevonden, terwijl in 1935 en 1936 drie stuks

te Kerpen in de Eifel gevangen werden. In 1951 werd een lucipeta te Kastillaun

in de Hunsrück op licht gevangen. In België komt de vlinder plaatselijk in de

oostelijke helft voor, van Virton bij de Franse grens tot Luik. Eén vondst in

Luxemburg. Niet op de Britse eilanden. Onze vindplaatsen liggen dus aan de

uiterste noordwestgrens van het verbreidingsgebied. Vrij zeker heeft de soort de

laatste jaren zijn areaal in noordelijke richting uitgebreid en hangt het Nederlandse

deel ervan samen met het Belgische.

Voor België geeft Van Schepdael als vliegtijd op: één generatie, juli {Linn.

Belg., vol. 1, p. 33, 1958). Dat is volkomen in tegenspraak met de Nederlandse

ervaringen. Wij kennen op het ogenblik twee vangsten in juni (6.VI en 14.VI)

en vijf tussen de tweede helft van augustus en half september (24.VIII —15.IX).

Dat wekt dus sterk de indruk van twee generaties. Voor Frankrijk, waar de

vlinder geen zeldzaamheid is, geeft Lhomme in zijn bekende Catalogue op:

VI —IX, zonder het aantal generaties te specificeren (p. 154). Dit wil echter niet

zeggen, dat er in Frankrijk maar één generatie zou voorkomen, zoals aan tal

van analoge voorbeelden in deze catalogus te zien is.

Vindplaatsen. Lbg.: Heerlen, 29.VIII.1958, 1.IX.1960, l4.VI.196l (Claassens);

Heerlerbaan, 6.VI.1959 (Lukkien); Sint Pietersberg, 24.VIII.1952 (van der Meulen);

Epen, 15.IX.1952, 6.IX.1953 (van Wisselingh).

Noctua Linnaeus

Noctua pronuba L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 252; Cat. IV, p. (259). De
overal algemene tot zeer algemene vlinder is nu van alle waddeneilanden met

uitzondering van Rottum bekend. (In 1956 op Terschelling zeer talrijk, avonden

van meer dan 200 stuks waren geen uitzondering, Leffef).

De vliegtijd kan zeer lang duren. De uiterste data zijn nu: 13.IV— 30.X,

beide waargenomen in 1961, de eerste door Huisenga in de Beemster, de laatste

door VAN Aartsen te Vrouwenpolder. Overigens blijven zelfs mei-waarnemingen

uitzonderingen. Toch vond ik in het zeer late koude voorjaar van 1962 begin

mei te Amsterdam een pop, waaruit 28.V de vlinder verscheen. Zelfs in juni is

pronuba nog schaars. Pas in juli gaat hij goed vliegen. De laatste jaren zijn eind

september en begin oktober herhaaldelijk mooie verse pronubas gevangen, zij

het dan ook steeds in klein aantal. Dit zijn wel representanten van een nieuwe

generatie. Overigens zij verwezen naar de reeds in 1939 gepubliceerde ervaringen

van BoLDT. Mijn opmerking over overzomering zou ik in zoverre willen ver-

zachten, dat ik niet geloof, dat dit verschijnsel (dus het in diapauze gaan van de

vroege vlinders om later in het jaar weer te gaan vliegen) bij onze dieren voor-

komt. KovaCS is van mening, dat dit in Hongarije wel het geval is (1959, Acta

zool. Ac. Scient. Hungaricae, vol. 5, p. 128—129), maar zijn vluchtcurve is heel

anders dan die van onze populaties. De oecologische omstandigheden van onze

zomers zijn trouwens niet te vergelijken met die van de Hongaarse laagvlakte.

Variabiliteit. Van de zeer lange en schitterende serie, die het Zool. Mus.

bezit, heb ik alle exemplaren via het vleugelhaakje op de sekse gecontroleerd.

Daarbij bleek, dat op de door Roepke gevonden regel van de verdeling der
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kleurvormen (wijfjes licht en eenkleurig, mannetjes bont en (of) donker) toch

weer uitzonderingen bHjken voor te komen, al zijn ze zeldzaam. De vormen zijn

dus zeer sterk, maar sommige althans niet helemaal, aan het geslacht gekoppeld.

Haast onnodig te zeggen, dat we niet weten, hoe dit probleem genetisch in elkaar

zit. Weweten trouwens nog niets van de genetica van de soort.

De typische vorm, zoals Linnaeus die beschreven heeft, is zoals nu wel als

bekend verondersteld mag worden, die met leigrijze of blauwachtig grijze bont

getekende voorvleugels en lichte halskraag. Ik ken deze uitsluitend van het cf.

Hij is niet zeldzaam en komt wel overal onder de soort voor.

f. $ cinerea Lempke, 1943, Z. Wiener ent. Ges., vol. 28, p. 11. Voorvleugels

eenkleurig lichtgrijs, zonder gele of bruine tinten. Haren-Gr., Hilversum, Weesp

(Zool. Mus.); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Arnhem (van Pelt Lech-

ner); Amsterdam (Peerdeman); Twiske (Huisenga); Heemstede, Gassel (van

de Pol); Ginneken (Mus. Rotterdam).

f. $ ochrea Tutt, 1892 (grisea-ochrea Hormuzaki, 1916, Verh. zool. -bot. Ges.

Wien, vol. 66, p. 411). Wijfjes met geelachtig grijze tot geelachtig bruine voor-

vleugels, soms met iets lichtere voorrand, zijn gewoon. Dezelfde kleurvorm komt,

hoewel zelden, ook bij de mannetjes voor. In de regel zijn ze te herkennen aan

de donkere schrapjes, waarmee de voorvleugels getekend zijn (zie plaat 3, fig. 1).

Maar ook bij de wijfjes komt deze tekening wel voor, al is ze dan meestal zwak-

ker. Ik zag mannetjes van f. ochrea van: Bennekom (van de Pol); Zeist (Gor-

ter); Hilversum (Zool. Mus.); Swalmen (Mus. Rotterdam); Aalbeek (Mus.

Maastricht); Bemelen (Rijk); Eperheide (van der Meulen).

f. $ ruf a Tutt, 1892. Wijfjes met eenkleurig roodachtig gele tot licht rood-

achtige voorvleugels zijn wel de meest voorkomende vorm bij dit geslacht. G.

Dijkstra bezit een $ van Oenkerk, 1955, met effen roodgrijze voorvleugels, dat

het beste als een variant van rufa beschouwd kan worden.

f. Î caerulescens Tutt, 1892. De vorm met effen blauwachtig grijze voor-

vleugels is een niet zeldzame kleurvorm van de wijfjes. Een enkele maal komt hij

ook bij de mannetjes voor: twee exemplaren van Vorden en Rotterdam in Zool.

Mus.

f. (ƒ hrunnea Tutt, 1892. Voorvleugels vrijwel eenkleurig donker roodachtig

bruin. Dit is de gewoonste vorm van de mannetjes. Heel zelden komen ook wijf-

jes met zulke donkere voorvleugels voor: Soest (twee exemplaren), Hilversum

(Zool. Mus.); Amsterdam (van der Meulen); Heer (Mus. Rotterdam).

f. cf ochrea-brunnea Tutt, 1892. Zoals reeds in 1939 werd vermeld, is dit

de gewoonste bonte vorm van de mannetjes. Bonte wijfjes zijn van geen enkele

kleurvorm bekend.

f. cf grisea-brunnea Tutt, 1892. De vorm met grijsachtige voorrand komt in-

derdaad veel minder voor, maar is toch wel overal onder de soort aan te treffen.

f. cf innuba Treitschke, 1825. De vorm met eenkleurig zwartbruine voor-

vleugels is door overgangen met brunnea verbonden. Hij is vrij gewoon, doch

duidelijk minder in aantal dan brunnea.

f. cf ochrea-innuba Tutt, 1892. Vrij gewoon.

f. (ƒ grisea-innuba Tutt, 1892. Eveneens vrij gewoon.

f. c? nigra Krausse, 1912, Arch. Naturgesch., vol. 70, Abt. A, Heft 7, p. 168
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{nigra Lempke, 1939). Exemplaren met eenkleurige, werkelijk zwarte voor-

vleugels zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Beekbergen (van der Meulen);

Winterswijk, Slijk-Ewijk, Heemstede, Rijckholt (van de Pol); Montferland

(Scholten); Zeist (Gorter); Oosthuizen (de Boer); Heemskerk (Wester-

neng); Nuenen (Neijts); Heeze (ter Laag); Sittard (Delnoye).

f. fuscoUmbata van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 141. Grondkleur

van de voorvleugels donker geelbruin, achterrandsveld van tweede d warslijn tot

franje zwartbruin. Epen, cf, 1956 (van Wisselingh).

f. flavescens nov. Grondkleur van de achtervleugels lichtgeel. Tietjerk, J*,

17.VI.1950 (holotype. Camping); Kotten (Lanz).

[Ground colour of the hind wings pale yellow.}

f. fumata Cockayne, 1946, Ent. Ree, vol. 58, p. 74. Voorvleugels diep zwart-

achtig bruin, achtervleugels bruin bestoven, geler naar de wortel en de binnen-

rand. Heemstede, 1958, een exemplaar met geelbruine achtervleugels, dat het

beste tot deze vorm gerekend kan worden (van de Pol).

f. latemarginata nov. De zwarte band langs de achterrand van de achter-

vleugels verbreed en zelfs nog iets langs de voorrand doorlopend. Plaat 3, fig. 2.

Nuenen, cf, 18.VI.1954 (holotype, Neijts).

[The black band along the outer margin of the hind wing broadened and even a little

continued along the costa. Plate 3, fig. 2.}

f. juncta Lempke, 1939. De vorm, waarbij ronde vlek en niervlek elkaar raken,

blijft een zeldzaamheid. Frieswijk (van der Weele); Winterswijk (van de

Pol); Hilversum, nog een exemplaar, waarbij alleen de linker voorvleugel zo

«getekend was (Loggen).

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Bus-

sum (holotype, bij dit exemplaar alleen rechts, van der Weij).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. xanthostaxis nov. De ronde vlek geheel geel gevuld, de niervlek geel ge-

ringd. Wijster, cf (Leids Mus.) ; Bennekom, Slijk-Ewijk, het laatste het holo-

type, een (^ van 9.VIL196I (van de Pol); Weert (Neijts).

[Orbicular completely filled with yellow, reniform outlined in yellow.}

f. cruda nov. Halve dwarslijn, eerste en tweede dwarslijn zwart, scherp af-

stekend. Apeldoorn, cT, 1953 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Basal line, antemedian line, and postmedian line black, sharply contrasting.}

f. signata van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. l4l. Op de voor-

vleugels is de golf lijn wortelwaarts door een scherp afstekende donkere lijn af-

gezet. Wassenaar, cf, 1943 (van Wisselingh).

f. immaculata Lempke, 1939. Exemplaren, die het zwarte vlekje van de voor-

rand van de voorvleugels missen, zijn zeldzaam. Deventer (Flint); Hilversum
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(bijna, Caron); Bussum (Zool. Mus.); Vlaardingen (van Katwijk); Oost-

kapelle (van Aartsen); Deurne (Nies); Sint Anthonis (Peerdeman).

f. hoe gei Herrich-Schäffer, I860. Exemplaren met een klein zwart vlekje op de

achtervleugels aan het einde van de middencel komen weinig voor. Nieuwe vind-

plaatsen: Winterswijk (van de Pol); Naarden (Zool. Mus.); Goeree (Huis-

man); Nuenen (Neijts); Deurne (Nies); Horn, Heer (Mus. Rotterdam).

Dwergen. Niet gewoon, maar van vrij veel vindplaatsen bekend.

Somatische mozaiek. In 1939 werd op p. 285 =: (262) onder b een

exemplaar vermeld, dat vrij zeker tot deze afwijking behoort. Bij de twee volgen-

de exemplaren is dit minder duidelijk het geval: 1. Een (^ van Apeldoorn, 1953,

heeft eenkleurig bruine voorvleugels, maar de rechter halskraag en de voorrand

van de rechter voorvleugel zijn licht (Leffef). Op de rechter vleugel ontbreekt

dus de overige bonte tekening.

2. Een (ƒ van Vlaardingen heeft eenkleurig donkere voorvleugels, maar de

linker halskraag is licht (van Katwijk). Op de linker vleugel ontbreekt dus

alle bonte tekening.

Teratologische exemplaren. Linker voorvleugel te klein. Slijk-

Ewijk, Rijckholt (van de Pol).

Rechter voorvleugel te klein. Vorden (Zool. Mus.); Chèvremont (Lukkien).

Rechter achtervleugel te klein. Drunen (Didden).

Linker vleugels te klein. Rijckholt (van de Pol).

Pathologische exemplaren. Linker achtervleugel gedeeltelijk ver-

bleekt. Heemstede (van de Pol).

Rechter achtervleugel gedeeltelijk verbleekt. Bennekom (van de Pol).

Voorvleugels verbleekt, zwarte band van de achtervleugels grijsachtig. Amster-

dam (Loggen).

Achtervleugels witgeel, alleen langs de zwarte band normaal van kleur. Almelo

(Kleinjan).

Noctua orbona Hufnagel. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 257; Cat. IV, p. (264)

als subsequa Schiff., de soort dus met het zwarte vlekje aan de costa van de

voorvleugels. De nu gebruikte nomenclatuur is in overeenstemming met die in

alle moderne publicaties. Slechts Heydemann tracht weer de zienswijze van

Warren in ,,Seitz" te doen herleven (1961, Ent. Z. Frankfurt, vol. 71, p. 5—13,

28), maar hij staat hierin alleen. De moeilijkheid is, dat het materiaal van Huf-

nagel niet meer bestaat en zijn eigen beschrijving niet volkomen duidelijk is.

De vlinder heeft een voorkeur voor droge zandgronden en daardoor kan hij

vooral in het Duindistrict plaatselijk gewoon zijn. Ook in het binnenland is or-

bona tamelijk verbreid op dergelijke terreinen, maar komt daar toch zelden in

flink aantal voor. Opvallend zijn enkele vindplaatsen in het Hafdistrict en het

Fluviatiel District. Waarschijnlijk zijn dit voor het merendeel zwervers, omdat het

biotoop daar volkomen van het voor deze soort normale afwijkt. Nu bekend van

alle waddeneilanden behalve Rottum.

De vliegtijd kan al in de tweede helft van mei beginnen (20.V.1948, een

klein exemplaar van Kootwijk in Zool. Mus.) en voortduren tot eind september

(27.IX.1960, Crollo, Leffef).
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Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Leeuwarden, Tietjerk. Dr.: Crollo,

Wijster. Ov.: Oud-Leusen, Tjoene, Deventer, Gdl.: Ermelo, Hulshorst, Wiessel, Kootwijk,

Harskamp, Otterlo, Hoenderlo, Uchelen, Beekbergen, Velp, Wageningen, Lunteren; de

Voorst, Verden, de Velhorst, Aalten, Babberich. Utr.: Bunnik, Amersfoort, Soesterberg,

Soestduinen, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Huizen, Naardermeer,

Middelie, de Koog-Texel, Sintmaartensvlotbrug, Egmond aan Zee, Heemskerk, Velzen,

Heemstede. Z.H.: Lisse, Wassenaar, Meijendel, Den Haag, Staelduin, Vlaardingen, Schel-

luinen, Oostvoorne, Rockanje, Melissant, Goeree. Zl.: Burgh, Westenschouwen. N.B.: Ber-

gen op Zoom, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Haaren, Sint Michielsgestel, Bergeijk, Nuenen,

Maarheeze. Lbg.: Arcen, Sevenum, Swalmen, Linne, Stein, Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit. Volgens de oorspronkelijke beschrijving van Hufnagel

heeft de typische vorm roodbruine voorvleugels. Exemplaren, die hieraan be-

antwoorden, zijn bij ons zeldzaam, maar ze komen in beide geslachten voor. In

de collectie van het Zool. Mus. bevinden er zich momenteel slechts vier van

Leuvenum, Apeldoorn, Dabbelo, Oosterbeek. Verder zag ik er van Zeist (Gor-

ter), 's-Graveland (Aukema), Maarheeze (Neijts) en Sevenum (van de Pol).

Het allergrootste deel van onze exemplaren heeft grijsachtig bruine voorvleu-

gels en is dus een tussenvorm tussen f. brunnea en f. grisea. Overigens kan ook

deze soort zeer variabel zijn zoals bleek uit een schitterende serie, die Neijts in

1961 te Maarheeze ving.

f. grisea Lempke, 1939. Exemplaren met grijze voorvleugels zijn niet zeldzaam.

Het grijs varieert van lichter tot donkerder en is niet zelden iets bruin getint.

f. brunnea Lempke, 1939- Exemplaren met bruine voorvleugels zijn vrij zeld-

zaam, al komen ze wel op de meeste plaatsen onder de soort voor. Meestal is

de kleur met andere tinten gemengd (grijs, soms zelfs groenachtig of rose).

f. interposita Hübner, 1788. Zeer donkere exemplaren met zwartbruine voor-

vleugels zijn verre van gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Terschelling (Leffef, in

Zool. Mus.); Kootwijk (Zool. Mus.); Zeist (Gorter); Maarsseveen (de Nijs);

Meijendel (Lucas); Bergeijk (van Wisselingh); Maarheeze (Neijts).

f. postbrunnescens van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. l4l. Grond-

kleur van de achtervleugels bruinachtig geel. Hilversum (Zool. Mus.); Heemstede

(van de Pol); Bergeijk (van Wisselingh).

f. distinct a Lempke, 1939. Exemplaren met duidelijke dwarslijnen zijn zeld-

zaam. Nieuwe vindplaats: Maarheeze (Neijts).

f. signata nov. Voorvleugels met donker afgezette scherp afstekende golflijn.

Apeldoorn (holotype, Latiers).

[Submarginal line of the fore wings on its inner side with a dark border, sharply con-

trasting.}

f. maculata Lempke, 1939. Exemplaren met donker gevulde niervlek komen

niet veel voor. Apeldoorn (Soutendijk); Aerdenhout, Bergeijk (van Wisse-

lingh, op laatstgenoemde plaats ook een exemplaar, waarbij bovendien de ronde

vlek donker gevuld is).

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Stellig wel een rariteit.

Velp (holotype, maar verloren gegaan, de Roo van Westmaas).

[Orbicular and reniform touch each other.}
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Dwergen. Hilversum (Zool. Mus.); Texel (Fischer).

Opmerking. Het is niet uitgesloten, dat ook bij orbona de vorm kan

worden aangetroffen, waarbij de zwarte voorrandsvlek op de voorvleugels ont-

breekt, daar Fischer een exemplaar van Texel bezit, waarbij deze vlek zeer

klein is.

Noctua comes Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 258; Cat. IV, p. (265)

als orbona Hufnagel. Bedoeld is dus de over het algemeen grotere soort zonder

het zwarte vlekje aan de voorrand van de voorvleugels.

Veel verbreider dan de vorige soort, maar toch wel bij voorkeur een bewoner

van zandgronden en bosachtige streken. Toch zijn ook vrij veel vindplaatsen in

het Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend geworden. Behalve de reeds in

1939 genoemde nog: Weesp, het Amsterdamse Bos (in 1961 vrij gewoon,

Peerdeman), Wormerveer, de Beemster, Hoorn, Noorden, Delft, Rotterdam,

Schelluinen (hier gewoon, Slob), Arkel (idem, Zwakhals), Ingen, Buren,

Leeuwen, Slijk-Ewijk. Nu bekend van alle waddeneilanden behalve Rottum.

De vliegtijd kan al in de tweede helft van mei beginnen en voortduren tot in

oktober. De uiterste data zijn nu: 23.V —ll.X. De vroegste datum werd in 1959

door Lucas waargenomen, de laatste in 1961 door Leffef.

Variabiliteit. De vlinder is zoals bekend zeer variabel, vooral in de

grondkleur van de voorvleugels. De zachte tinten zijn bijna alle door overgangen

met elkaar verbonden. Ook van deze soort heb ik alle exemplaren in de collectie

van het Zool. Mus. aan het vleugelhaakje op de sekse gecontroleerd. Er blijkt wel

een zekere sexuele dimorfie te bestaan, maar lang niet zo geprononceerd als bij

N. pronuba. Voor biezonderheden zie overigens het hierna volgende overzicht van

de waargenomen vormen.

De typische door Hübner afgebeelde vorm (Sammlung Eur. Schmetterl., Noct.,

fig. 521, [1809 —1813} = prosequa Treitschke, 1825) heeft bruingrijze voor-

vleugels, die duidelijk getekend zijn. De ronde vlek en de niervlek zijn licht ge-

ringd en de dwarslijnen zijn min of meer zichtbaar, zodat een voor deze soort

opvallend bonte vorm ontstaat. Zowel bij het cf als bij het 9 blijkt dit de

meest voorkomende te zijn.

f. ad sequa Treitschke, 1825. De vorm met lichtgrijze tot licht bruingrijze voor-

vleugels, die zwak getekend zijn, is gewoon en komt bij beide seksen ongeveer

even talrijk voor.

f. pallida Tutt, 1892. Exemplaren met lichtgrijze, roodachtig getinte en zwak

getekende voorvleugels zijn niet gewoon, maar komen bij beide seksen voor. In

Zool. Mus. negen mannetjes en twee wijfjes van Terschelling, Leeuwen, Hilver-

sum en Wijk aan Zee. Verder o.a. van Arkel (Zwakhals).

f. ochrea Tutt, 1892. Exemplaren met licht grijsachtig gele zwak getekende

voorvleugels zijn schaars. In Zoöl. Mus. drie mannetjes van Wijk aan Zee, Bloe-

mendaal en Noord wijk. Het aantal is te klein om met zekerheid te kunnen zeg-

gen, dat de vorm niet bij de wijfjes voorkomt.

f. rujo-ochrea Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 96. Exemplaren met dezelfde

grondkleur als de vorige vorm, maar dan rood getint, zijn evenmin gewoon, maar

komen zeker bij beide seksen voor. In Zoöl. Mus. drie wijfjes en drie mannetjes

van Putten, Hilversum, Haarlem en Gulpen.
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f. virescens Tutt, 1892, 1. c. Exemplaren met lichtere of donkerder grondkleur,

die groenachtig getint is, komen ook bij ons voor, maar het is onmogelijk te

zeggen in welke mate, daar de groene tint zeer snel verdwijnt, ook bij zorgvuldige

bewaring in donker. Van Aartsen kweekte in 1961 een prachtig groen getint

exemplaar uit een rups van Oostkapelle, maar enkele maanden later was het groen

al verdwenen. Leffef ving in 1956 een vrij donker exemplaar met mooie groen-

achtige gloed op Terschelling, maar ook bij dit exemplaar was later niets meer

van het groen te zien.

f. rufescens Tutt, 1892. Exemplaren met lichtrode voorvleugels zijn niet ge-

woon, maar komen waarschijnlijk op vele plaatsen onder de soort voor en bij

beide seksen. In Zool. Mus. zeven mannetjes en vier wijfjes van Terschelling,

Apeldoorn, Twello, Ingen, Weesp en Haarlem. Een schitterend exemplaar ving

Leffef te Burgh. Overigens hier en daar onder de soort aangetroffen.

f. ruja Tutt, 1892, 1. c. Voorvleugels helder rood. Bij ons een zeer zeldzame

vorm. Een prachtig cf van Breda, 1887, in Leids Mus. In Zool. Mus. een cf

met donker rode voorvleugels, dat toch het best tot ruja gerekend kan worden,

van Terschelling (Leffef leg.).

f. grisea Tutt, 1892. Exemplaren met donkergrijze voorvleugels zijn niet al te

gewoon, maar waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen te vinden. Volgens het

materiaal in het Zool. Mus. een uitsluitend bij de mannetjes voorkomende vorm.

f. rujo-grisea Tutt, 1892. Exemplaren met dezelfde grondkleur, doch dan

rood getint, zijn vrij zeldzaam, maar wel verbreid. Uitsluitend mannetjes in Zool.

Mus.

f. griseo-fusca Prout, 1904, Ent. Ree, vol. 16, p. 16, noot. Grondkleur van de

voorvleugels donker bruinachtig grijs, donkerder dan f. grisea (de auteur verwijst

naar Entom., vol. 22, pi. VI, fig. D 2), achtervleugels normaal. Niet zeldzaam,

tamelijk verbreid. Alle exemplaren in Zool. Mus. zijn mannetjes.

f. alboco stata Heydemann, 1938. Zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Amsterdam,

Bergen-N.H., Leidschendam (Zool. Mus., twee mannetjes en één wijfje).

f. nictitans nov. Ronde vlek en niervlek licht geringd, scherp afstekend tegen

de effen grijsbruine grondkleur. Plaat 3, fig. 4. Buren, (^ , 12.VIII.1962 (holo-

type. Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform with pale circumscription, sharply contrasting with the plain

grey-brown ground colour. Plate 3, fig. 4.]

f. gredleri Hartig, 1924. De vorm met donker gevulde vlekken is niet al te

zeldzaam en wel haast overal aan te treffen. Lijkt meer bij het (^ dan bij het $

voor te komen: in Zool. Mus. zeven mannetjes en twee wijfjes.

f. virgata Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 99. Voorvleugels met duidelijke

donkere middenschaduw. Zeldzaam. Aerdenhout, Wassenaar (van Wisselingh).

f. signata nov. De golf lijn wortelwaarts zwart afgezet en scherp afstekend.

Havelte (van der Meulen); Terschelling (Leffef); Zeist (Gorter); Amster-

damse Bos (Peerdeman); Aerdenhout (van Wisselingh); Leiden (Kroon);

Burgh (Lucas); Deurne, cf , 5.VII.1936 (holotype, Zool. Mus.).

[The submarginal line on the fore wings bordered on its inner side with black and sharply

contrasting.]
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f. posthninnescens van Wisselingh, 1961, Ent. Ber., vol. 22, p. 141. Grondkleur

van de achtervleugels geelbruin. Wassenaar (van Wisselingh).

f. postnigrescens nov. Achtervleugels gedeeltelijk zwart, vooral aan de wortel,

voorvleugels normaal. Plaat 3, fig. 3. Wijk aan Zee, cf, Haarlem, (ƒ, 29. VI.

1863 (holotype, Zool. Mus.); Nijmegen, Wassenaar (van Wisselingh); Heems-

kerk (VAN Aartsen); Heemstede (van de Pol); Breda (Leids Mus.).

[Hind wings partly black, especially at the base; fore wings normal. Plate 3, fig. 3.]

f. attenuata Warren, 1909. Exemplaren met versmalde zwarte band op de

achtervleugels zijn niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn (Leffef, in

Zool. Mus) ; Bennekom (van de Pol) ; Nijmegen (VaRi) ; Amsterdamse Bos

(Peerdeman); Leiden (Zool. Mus); Bergeijk (van Wisselingh).

f. connuha Hübner, [1819 —1822}. Exemplaren zonder discale vlek op de

achtervleugels zijn evenmin gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn, Westen-

schouwen (Leffef, in Zool. Mus.); Aalten (van Galen); Nunspeet, Hilversum,

Weesp (Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van de Pol); Gronsveld (van Aartsen).

Vermoedelijk meer bij de mannetjes dan bij de wijfjes: negen tegen één in Zool.

Mus.

Dwergen. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerde-

man); Oostkapelle (van Aartsen); Eindhoven (Haanstra); Venlo (Zool.

Mus.).

Pathologische exemplaren. Linker voor- en achtervleugel ver-

bleekt. Goeree (Huisman).

De zwarte band cp beide achtervleugels gedeeltelijk verbleekt. Echt (Korte-

BOS).

Noctup fimbriata Schreber. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 261; Cat. IV, p.

(268). In hoofdzaak wel verbreid op de zandgronden (ook in de duinen), maar

er zijn toch ook verscheidene vindplaatsen in het Haf district en het Fluviatiel

District bekend geworden, al is het niet zeker, of de vlinder zich hier kan hand-

haven. In het Waddendistrict bekend van Texel, Vlieland, Terschelling en Schier-

monnikoog.

Merkwaardig is de sterke schommeling in aantal bij deze soort. In het begin

van de vijftiger jaren van deze eeuw was hij plaatselijk gewoon. Daarna is fim-

briata veel schaarser geworden, maar de paar laatste jaren begint hier en daar

weer verbetering in het aantal te komen.

De vliegtijd kan reeds in de eerste helft van juni beginnen en wordt nu:

12. VI —23. IX. De vroege datum werd in 1947 waargenomen door van de Pol.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Leeuwarden. Gr.: Glimmen. Dr.: Peize,

Paterswolde, Donderen, Norg, Grollo, Wijster. Ov.: Denekamp, Volthe, Almelo, Raalte,

Holten, Colmschate, Vollenhove. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Vierhouten, Tongeren, Gortel,

Nierssen, Wiessel, Hoog-Soeren, Twello, Uchelen, Empe, Hoeaderlo, Velp, Arnhem, Kem-
perberg, Wolfheze, Wageningen, Bennekom, Lunteren; Gorssel, Eefde, de Voorst, Warns-
veld, Ruurlo, Korenburgerveen, Kotten, Hoog-Keppel, Didam, Spijk bij Lobith; Slijk-

Ewijk, Buren, Geldermalsen, Ingen. Utr.: Amerongen, Zeist, Utrecht, Amersfoort, Soest,

Lage Vuursche. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Bussum, Naardermeer, Aalsmeer, Halfweg,

Zaandam, Middelie, Hoorn, de Koog-Texel, Egmond aan Zee, Castricum, Heemskerk, Vel-

zen, Bloemendaal, Heemstede. Z.H.: Leiden, Oegstgeest, Meijendel, Duinrei, Den Deijl,

Staelduin, Rotterdam (ook in de Kralingerhout), Arkel, Hendrik-Ido-Ambacht, Oostvoorne,
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Melissant, Goeree. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Bergen op

Zoom, Galder, Oudenbosch, Hilvarenbeek, Coirle, Waalwijk, Drunen, 's-Hertogenbosch,

Haaren, Best, Bergeijk, Uden, Nuenen. Lbg.: Grubbenvorst, Venlo, Tegelen, Steijl, Swalmen,

Melick, Sint Odiliënberg, Maalbroek, Montfort, Stein, Amstenrade, Brunssum, Heerlen, Huls,

Chèvremont, Simpelveld, Aalbeek, Geulem, Cannerbos, Sint Pietersberg, Zonneberg, Heer,

Gronsveld, Vijlen.

Variabiliteit. Landsman merkte reeds op, dat ook deze soort in

hoge mate sexueel dimorf is. Het verschijnsel loopt vrijwel parallel met de di-

morfie van Noctua pronuba. De lichte eenkleurige dieren zijn bijna alle wijfjes,

de donkere en bont gekleurde mannetjes. Uitzonderingen komen weinig voor.

De behandeling van dit onderdeel vervangt overigens die van 1939. De grote

moeilijkheid bij deze soort is, dat vooral de groene en rode tinten zeer onstabiel

zijn, zodat de exemplaren in de collecties al spoedig een andere indruk maken

dan de verse.

Volgens de oorspronkelijke beschrijving van Schreber heeft de typische vorm

roodachtig groene voorvleugels. Ik twijfel er niet aan, dat deze vorm inderdaad

bestaat, maar hij moet althans bij ons zeer zeldzaam zijn. In geen enkele col-

lectie vond ik een exemplaar, dat eraan beantwoordt. In Mus. Rotterdam bevindt

zich een çf van Swalmen, dat volgens Landsman inderdaad roodachtig groen

geweest is, maar van de rode tint is nu niets meer te zien.

f. fimbria Linnaeus, 1767. De exemplaren met licht geelachtig grijze voor-

vleugels, variërend tot licht geelachtig of licht geelbruin, zijn bijna alle wijfjes.

Het is bij deze sekse ook de meest voorkomende vorm. Blijkens het materiaal in

het Zool. Mus. is de vorm echter ook nu en dan bij de mannetjes aan te treffen.

f. virescens Tutt, 1892. Exemplaren met licht groenachtige of licht grijsachtig

groene voorvleugels zijn alle wijfjes. De vorm is niet gewoon, in het Zool. Mus.

zijn slechts acht exemplaren, maar hij komt vrij verbreid onder de soort voor.

f. ruja Tutt, 1892. Volgens de oorspronkelijke beschrijving bedoelt Tutt
hiermee exemplaren met helder rode voorvleugels. Dergelijke dieren zijn bij ons

zeer zeldzaam. Een prachtig J" van Heemskerk (Bank). Rekent men er ook

de vlinders bij met licht rode voorvleugels, dan is de vorm vrij gewoon. Alle

exemplaren met licht rode voorvleugels zijn wijfjes.

f. domiduca Hufnagel, 1766 {brunnea Tutt, 1892). Exemplaren met donker-

bruine voorvleugels zijn zonder uitzondering mannetjes. De vorm is niet ge-

woon, maar komt vrij geregeld onder de soort voor.

f. brunnea-virescens Tutt, 1892. Exemplaren met groenachtig bruine voorvleu-

gels zijn ook alle mannetjes. Niet gewoon, maar van vrij veel vindplaatsen be-

kend.

f. parthenius Bergsträsser, 1780 {solani Fabricius, 1787). Exemplaren met

donker grijsachtig groene voorvleugels zijn alle mannetjes. De vorm is enigszins

variabel in de tint van het groen, maar het is onmogelijk hierbij nog verschillen-

de vormen te onderscheiden. Overal onder de soort, maar niet in groot aantal.

f. obscura Lenz, 1927. Exemplaren met zwartachtige voorvleugels zijn eveneens

alle mannetjes. Ze zijn bij ons zeldzaam. Zeist (Gorter); Swalmen (Mus. Rot-

terdam; Mus. Maastricht); Montfort (Bogaard). Minder extreme exemplaren

komen meer voor.
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f. flava Lempke, 1939. Geen nieuwe vangsten,

f. juncta Lempke, 1939. Overal onder de soort,

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Heemstede, cT, 23.Vn.1957 (holotype, alleen links, rechts juncta, van de Pol).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.}

f. confluens Lempke, 1939. Geen nieuwe vangsten.

f. inornata Cockayne, 1944, Ent. Ree, vol. 56, p. 54. De voorvleugels vari-

ëren van geelachtig bruin tot dof roodachtig bruin. De donkere tekening is on-

duidelijk, de gewone lichte lijnen zijn bijna even donker als de grondkleur, zodat

de voorvleugels eenkleurig schijnen te zijn. De naam is te gebruiken voor alle

zeer onduidelijk getekende exemplaren. Wiessel, Apeldoorn, Wassenaar (Zool.

Mus.); Bennekom (van de Pol). Komt bij beide seksen voor.

f. immaculata Lempke, 1939. Niet zeldzaam, overal onder de soort.

f. nervosa van Wisselingh, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 197. De aderen in de

oranje wortelhelft van de achtervleugels zijn zwart. Heemstede (van de Pol);

Epen (van Wisselingh).

f. latemarginata nov. De zwarte band op de achtervleugels opvallend verbreed.

Plaat 3, fig. 7. Swalmen, $ (Bogaard); Simpelveld, ç^, juli 1954 (holotype,

VAN DE Pol). Zie plaat 3, fig. 7.

[The black band on the hind wings distinctly broadened. Plate 3, fig. 7.]

Dwerg. Bennekom (van de Pol).

Noctua janthina Schiffermüller. Tijdschr. Entoni., vol. 82, p. 255; Cat. IV, p.

(262). In hoofdzaak verbreid op zandgronden, vooral in bosachtige streken. Ook

echter van verscheidene vindplaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District

bekend. In het Waddendistrict tot nog toe alleen aangetroffen op Terschelling.

Ook op het vasteland schijnt de vlinder in het noorden trouwens niet sterk ver-

breid te zijn. Limburg daarentegen levert opvallend veel nieuwe vindplaatsen op.

Plaatselijk kan janthina gewoon zijn.

De vliegtijd kan tot begin oktober duren en wordt nu: 12.VII —l.X. De
late datum werd in 1953 te Bennekom door van de Pol genoteerd. Mogelijk een

exemplaar van een zeer exceptionele tweede generatie.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Leeuwarden, Tietjerk. Dr.: Veenhuizen, Crollo,

Schoonoord. Ov.: Denekamp, Volthe, Saasveld (Molenven), Borne, Enschede, Raalte,

Colmschate. Flevoland: Lelystad. Gdl.: Nunspeet, Vierhouten, Wiessel, Teuge, Lunteren;

Gorssel, de Voorst, Winterswijk; Slijk-Ewijk, Buren, Geldermalsen. Utr.: Baarn, Utrecht.

N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Kortenhoef, Naardermeer, Weesp, Amsterdamse Bos (Peer-

deman), Zaandam, Heemskerk, Driebuis, Aerdenhout, Heemskerk. Z.H.: Leiden, Oegst-

geest. Wassenaar, Rijswijk, Loosduinen, Staelduin, Kralingerhout, Bolnes, Hendrik-Ido-

Ambacht, Oostvoorne, Melissant. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle,

Valkenisse. N.B.: Dorst, Haaren, 's-Hertogenbosch, Gassel, Best, Bergeijk, Eindhoven,

Geldrop, Helmond. Lbg.: Plasmolen, Grubbenvorst, Steijl, Swalmen, Heel, Weert, Maal-

broek. Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Amstenrade, Chèvremont, Bocholtz, Schin op

Geul, Geulem, Cannerbos, Sint Pieter, Gronsveld, Rijckholt, Eijs, Mechelen, Vijlen, Lemier«.
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Variabiliteit, f. ruja Tutt, 1892. Exemplaren met roodachtige voorvleu-

gels (plaat 3, fig. 5) zijn nog bekend geworden van: Nunspeet (Zool. Mus.);

Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Hatert, Haarlem, Epen (van Wisselingh);

Slijk-Ewijk (van de Pol); Zeist (Gorter); Bussum (Fischer, ter Laag); Bol-

nes (Bogaard).

f. brunnescens nov. Grondkleur van de voorvleugels donker geelachtig bruin,

de dwarslijnen duidelijk zichtbaar. Zeist, (j", 24. VIII. 1961 (holotype, Gorter).

[Ground colour of the fore wings dark yellowish brown, the transverse lines distinctly

marked.}

f. virgata Harrison, 1937, p. 171. Exemplaren met zwarte middenband op de

voorvleugels zijn niet al te zeldzaam. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Warns-

veld (Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van de Pol); Zeist (Gorter); Zaandam

(Bank); Driebuis (van Berk); Aerdenhout, Epen (van Wisselingh); Aarle-

Rixtel (Peerdeman).

f. ronensis Harrison, 1937, p. 171. Exemplaren met grijsachtige gewaterde

band komen niet veel voor. Nuenen (Neijts); Epen (van Wisselingh).

f. peacocki Harrison, 1937, Scot. Nat., p. 170. Grondkleur van de voorvleugels

zwartachtig, de gewone grijsachtige tekening in de regel nog zichtbaar. Ook de

onderzijde van de voorvleugels is bij deze vorm eenkleurig zwartachtig zonder de

gele band langs de voorrand en de achterrand. Plaat 3, fig. 6. Zeist (Gorter);

Soest (Zool. Mus.); Bussum, Naardermeer (ter Laag); Amsterdamse Bos (Peer-

deman); Maalbroek (Mus. Rotterdam).

[Prof. Harrison informs me that, though it is not mentioned in the original description,

the under side of the fore wings of f. peacocki is uniformly blackish without the pale bands

along costa and outer margin. The Dutch specimens show this character very distinctly.]

f. latimarginata Röber, 1900. Exemplaren met sterk gereduceerde gele kleur

op de achtervleugels blijken toch vrij zeldzaam te zijn. Slijk-Ewijk, Grubbenvorst,

Gronsveld (van de Pol); Ingen, Doorn, Weesp (Zool. Mus.); Zeist (Gorter);

Amsterdamse Bos (Peerdeman); Haarlem (van Wisselingh).

f. plusioides Harrison, 1937, p. 170. Exemplaren met opvallend duidelijke

ronde vlek en niervlek zijn vrij zeldzaam. Bussum (ter Laag); Oostkapelle (van

Aartsen); Gassel, Roermond (van de Pol); Heel (Zool. Mus.); Epen (van

Wisselingh) .

f. juncta Lempke, 1939. Nuenen (Neijts).

Dwergen. Apeldoorn, Geulem (Zool. Mus.); Bennekom, Slijk-Ewijk, Grons-

veld (van de Pol).

Teratologisch exemplaar. Rechter vleugels veel te klein. Leeu-

warden (Camping).

Pathologisch exemplaar. Op de linker achtervleugel is de zwarte

band gedeeltelijk verbleekt. Colmschate (Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van de Pol).

Noctua interjecta Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 256; Cat. IV, p.

(263). De vlinder komt wel in hoofdzaak op onze zandgronden voor, is in het

binnenland in de regel lokaal en zeldzaam, doch kan in de duinen plaatselijk vrij
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gewoon tot gewoon zijn. In het Waddendistrict uitsluitend bekend van Ter-

schelling, waar Leffef hem in 1956 talrijk aantrof.

De vliegtijd kan tot begin september duren en wordt nu: 2 2. VI —4. IX. De
laatste datum werd in 1961 op Schouwen waargenomen, waar int er jee ta eveneens

gewoon was (Leffef).

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling. Dr.: Odoornerveen. Ov.: Holten. Gdl.: Arnhem:

Winterswijk. Utr.: Soestdijk. N.H.: 's-Graveland, Bussum, Naardermeer, Amsterdamse Bos

(herhaalde malen, Küchlein, in 1961 vrij talrijk, Peerdeman), Amsterdam (1955, Peer-

deman), Halfweg, Zaandam, Hoorn, Den Helder (in 1950 algemeen, Lucas), Castricum,

Heemskerk, Beverwijk, Driehuis, Santpoort, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Leiden, Oegst-

geest, Meijendel, Rijswijk, Staelduin, Hendrik-Ido- Ambacht (1961, Bogaard), Oostvoorne,

Middelharnis, Melissant, Goeree, Ouddorp. Zl.: Haamstede, Burgh, Westenschouwen, Oost-

kapelle, Valkenisse, Nieuwdorp (Zuid-Beveland). N.B.: Hilvarenbeek, Eindhoven, Helmond.

Lbg.: Grubbenvorst, Swalmen, Weert, Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Sittard, Brunssum,

Heerlerbaan, Bocholtz, Cannerbos, Epen.

Variabiliteit. Zoals reeds in 1939 geschreven werd, behoren de Neder-

landse populaties tot subsp. caliginosa Schawerda, 1919. De nominaatvorm vliegt

in Zuid-Europa en onderscheidt zich van onze exemplaren vooral door lichtere

voorvleugels, lichter gele achtervleugels met smallere zwarte band en minder

zwarte vleugelwortel. Zie plaat 4, fig. 1, 2. Op de onderzijde, die Schawerda

niet beschrijft, zijn de voorvleugels vaal zwartachtig met een geelachtige striem

langs de binnenrand en in de middencel. Langs de voorrand loopt een smalle

lichte baan en langs de achterrand een veel bredere (hetzelfde type van kleur-

verdeling, dat we ook bij N. janthina aantreffen).

Typische exemplaren van subsp. caliginosa zijn kleiner dan de nominaatvorm.

De voorvleugels zijn vaak sterk verdonkerd, vooral langs de golf lijn en de achter-

rand. De achtervleugels zijn meer oranjegeel met brede zwarte band, dikke zwarte

wortelstralen en zwarte voorrand, zodat de gele kleur soms sterk gereduceerd is.

Aan de onderkant zijn de voorvleugels intens zwart, soms iets lichter langs voor-

rand en achterrand. Ook de achtervleugels zijn veel donkerder door een brede

zwart bestoven baan langs de voorrand (die bij de nominaatvorm ontbreekt),

terwijl in het midden een duidelijke celvlek staat (bij de nominaatvorm een nau-

welijks zichtbaar puntje). Plaat 4, fig. 3—6.

Merkwaardig is nu, dat onder onze populaties een vorm voorkomt, die een

sterke overeenkomst met de nominaatvorm heeft. Deze vorm is opvallend groter,

de voorvleugels missen de zwartachtige tekening langs de achterrand, de achter-

vleugels hebben dezelfde smalle band als de nominaatvorm en aan de onderzijde

komt deze vorm volkomen overeen met de nominaatvorm. Toch zijn er ook ver-

schillen. De achtervleugels hebben dezelfde oranjeachtig gele kleur als subsp.

caliginosa en de tekening aan de wortel van de achtervleugels is dieper zwart dan

bij de nominaatvorm (maar even zwak ontwikkeld). Naast elkaar gezet in een

serie is het verschil tussen de twee Nederlandse vormen zo frappant, dat men

zonder etiket onmiddellijk aan twee subspecies zou denken. Overgangen komen

weinig voor, zodat we waarschijnlijk met twee erfelijk verschillende vormen te

doen hebben. Bovendien is de lichte vorm vrij zeker min of meer aan het ge-

slacht gekoppeld. Hij is bij het cf veel zeldzamer dan bij het $ .
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Tot deze vorm, die ik f. clara nov. noem, behoren de twee exemplaren van

Aerdenhout en Bergeijk, die van Wisselingh vermeld heeft als vertegenwoor-

digers van de nominaatvorm. Van Aartsen bezit een prachtige serie van Heems-

kerk, Halfweg (een cf !), Oostkapelle en Valkenisse, terwijl Peerdeman in

1961 twee mannetjes in het Amsterdamse Bos ving.

Holotype: $ van Bergeijk, 1. VIII. 1961, in collectie-VAN Wisselingh. Zie

plaat 4, fig. 7 en 8.

[Most Dutch specimens show the characteristics of subsp. caliginosa Schawerda. On the

underside (not described by Schawerda) the fore wings are intensely black, the pale bands

along costa and outer margin as a rule strongly powdered with black scales or even com-

pletely absent, whereas the hind wings often show a broad black suffusion along the costa

and a very distinct black .discal spot.

Among these specimens a form occurs which strongly resembles the nominate form of

southern Europe. It is larger, the fore wings are hardly mixed with black scales, the band on

the hind wings is narrow and the under side of the wings is identical with the nominate

form. It differs however by the ground colour of the hind wings, which is of the same

deep tint as with the true caliginosa and the markings at the base of the hind wings are

of a deeper black (but as much restricted as with the nominate form). Transitions between

the two Dutch forms hardly occur, so that it seems likely that both have a different

genetical constitution. The English specimen, figured in the old edition of "South" on plate

116, fig. 4, also belongs to this form, which I name f. clara nov. See plate 4, fig. 1—8.

The form is with the ^ much rarer than with the 5 .]

f. ruf a Tutt, 1892. Exemplaren met helder rode voorvleugels komen in klein

percentage op de meeste plaatsen onder de soort voor. De Lutte (Zool. Mus.);

Amsterdamse Bos (Peerdeman); Heemstede (van de Pol); Oostvoorne (Ves-

tergaard); Westenschouwen (Leffef); Oostkapelle (van Aartsen); Goes

(VAN Berk).

f. fusca nov. Grondkleur van voorvleugels en lichaam sterk verdonkerd, zonder

rode tint. Burgh, cf, augustus 1961 (holotype), Westenschouwen (Leffef, in

Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore wings and the body strongly darkened, without red tint.]

f. flavescens nov. Grondkleur van de voorvleugels geelbruin. Aerdenhout,

Epen (VAN Wisselingh); Oostvoorne (Lucas, Vestergaard) ; Oostkapelle, cf,

13.VII.1959 (holotype, van Aartsen).

[Ground colour of the fore wings yellowish brown.}

f. fuscolimbata nov. Op de voorvleugels is het gehele achterrandsveld tussen

tweede dwarslijn en franje zwartachtig verdonkerd. Staelduin, 9, 26.VII.1955

(holotype. Mus. Rotterdam).

[Forewing with the whole area between postdiscal line and outer margin blackish.}

Dwerg. Westenschouwen (Leffef, in Zool. Mus.).

Spaelotis Boisduval

Spaelotis ravida Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 232; Cat. IV, p. (239).

Hoewel de soort bij de trekvlinders vermeld wordt, geloof ik niet, dat we in dit
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geval inderdaad met een migrant te doen hebben. Een sterk bewijs hiertegen is

wel, dat de overigens zeer schaarse vermeldingen bijna altijd vindplaatsen be-

treffen, die in het reeds in 1939 opgegeven biotoop passen. Ook natuurlijk het

jaren achtereen voorkomen te Oosterhout. Vrij zeker is de vlinder, die vroeger

stellig plaatselijk geen zeldzaamheid was (zie de opmerking van Coldeweij!)

later sterk achteruitgegaan, zodat hij nu nog slechts sporadisch is aan te treffen.

Ook in Engeland is het vreemde in het voorkomen van ruvida opgevallen. R.

F. Bretherton behandelt dit probleem uitvoerig in Ent. Gazette, vol. 8, p.

3—17 en 195 —198 (1957). Er zijn daar perioden van talrijker voorkomen op

plaatsen, die heel onregelmatig over Engeland verdeeld zijn en die afwisselen met

lange tussenpozen van zeldzaamheid. Ook hij gelooft niet, dat het verschijnsel iets

met trek te maken heeft. Van de biologie is daar nog niets bekend (en bij ons

evenmin).

Wat de vliegtijd betreft, het is twijfelachtig, of inderdaad nu en dan een par-

tiële tweede generatie voorkomt. Waarnemingen van wat dan de eerste zou zijn

lopen nu al van 8. VI —5. VIII. Sinds 1940 zijn slechts twee vangsten van een

latere datum bekend, namelijk 22.VIII.1956 (na 5.VIII in hetzelfde jaar, beide te

Oosterhout) en 26.VIII.196l. Urbahn geeft voor Pommeren een vrijwel even

lange vliegtijd als bij ons is waargenomen, doch is van mening, dat alle vlinders

toch slechts tot één generatie behoren, waarvan de lange tijd van voorkomen,

blijkens kweken uit het ei, veroorzaakt wordt door het ongelijke uitkomen en

groeien van de rupsen, terwijl de vlinders zelf bovendien lang in leven schijnen

te blijven (Stett. ent. Z., vol. 100, p. 481, 1939). De vliegtijd van onze enige

generatie zou dus worden: 8. VI —21. IX, waarbij de vlinder na begin augustus

weinig meer wordt gezien.

Vindplaatsen. Dr.: Exlo (1957); Hooghalen (1958); Wijster. Ov.: Frieswijk (1895,

1896). Gdl.: Voorthuizen (1958), Nunspeet (1923), Bennekom (1953); de Velhorst

(1899), Loerbeek (1956), Hatert (1950). Z.H.: Woerden (1921), Rotterdam (1959).

N.B.: Oudenbosch, Teteringen (1961), Oosterhout (1954, 1956 tot en met 1961), Drunen

(1952), Sint Michielsgestel (1948 tot en met 1950), 's-Hertogenbosch (1958), Haaren

(1950).

Variabiliteit. Typische exemplaren met donkere vlek tussen ronde vlek

en niervlek nog gevonden te Gaanderen (Zool. Mus.) en Montferland (Schol-

ten).

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Hoenderlo (Leids Mus.);

Hilversum, $, juni 1892 (holotype) en Doetinchem, $, 1926 (Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. signata nov. Voorvleugels met lichte, wortelwaarts donker afgezette scherp

afstekende golflijn. Deurne, cf , 10.VI.1940 (holotype. Nies).

[Fore wings with pale submarginal line, bordered on the inner side with blackish and

sharply contrasting.]
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Graphiphora Ochsenheimer

Graphiphora augur F. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 235; Cat. IV, p. (242).

Wanneer we de lange lijst van vindplaatsen van 1939 combineren met de even

uitgebreide van nu, dan blijkt de vlinder niet gebonden te zijn aan bepaalde

grondsoorten, maar vrijwel overal voor te komen waar maar voldoende houtge-

wassen groeien, waarop de rups na de overwintering in het voorjaar kan leven,

vooral sleedoorn, meidoorn en wilg. Vandaar dat augur niet alleen op de zand-

gronden voorkomt, maar ook in het Fluviatiel District met zijn heggen en het

Haf district met zijn plassengebieden. In het kale polderland daarentegen is

hij nauwelijks te verwachten. In het Waddendistrict is de vlinder nu bekend

van Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: lO.V —20. VIII. In 1941 kweekte

Hardonk een broedsel buiten op, waarvan alle rupsen als 2 cm lange dieren

overwinterden. In 1942 kweekte hij een ander broedsel binnenshuis op. Hiervan

verschenen 25 vlinders als tweede generatie tussen 24 oktober en 6 november.

De rupsen aten bij voorkeur els, liever dan weegbree, melde en andere lage plan-

ten.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Tietjerk, Eernewoude, Olterterp, Ooster-

wolde, Rijs. Gr.: Haren, Glimmen, Veendam. Dr.: Peize, Donderen, Norg, Veenhuizen,

Zuidlaren, Grollo, Odoornerveen, Hooghalen, Dwingelo, Vledder. Ov.: Volthe, Albergen,

Saasveld (Molenven), Tusveld, Borne, Aadorp, Vriezenveen, Rijssen, Oud-Leusen, Raalte,

Frieswijk, Colmschate, Giethoorn, Marknesse. Gdl.: Terschuur, Garderbroek, Ermelo, Huls-

horst, Tongeren, Heerde, Wiessel, Teuge, Laag-Soeren, Hoenderlo, Velp, Wageningen,

Bennekom, Lunteren; Zutfen, Hackfort, Eibergen, Winterswijk, Didam, Zeddam, Babberich;

Heteren, Slijk-Ewijk, Neerijnen. Utr.: Utrecht, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Kor-

tenhoef, Naardermeer, Weesp, Texel, Oostdorp, Egmond aan Zee, Heemskerk, Santpoort,

Bloemendaal, Haarlem. Z.H.: Woerdense Verlaat, Noorden, Nieuwkoop, Leiden, Meijen-

del. Loosduinen, Staelduin, Kralingerhout, Schelluinen, Asperen, Hendrik-Ido-Ambacht,

Goeree. Zl.: Renesse, Burgh, Westenschouwen, Domburg, Valkenisse, Goes. N.B.: Bosschen-

hoofd, Galder, Hilvarenbeek, Waalwijk, Sint Michielsgestel, Gassel, Bergeijk, Eindhoven,

Geldrop, Nuenen, Helmond, Someren, Maarheeze. Lbg.: Seven um, Tegelen, Swalmen, Heel,

Sint Odiliënberg, Montfort, Stein, Spaubeek, Heerlerbaan, Chèvremont, Simpelveld, Bocholtz,

Eijs, Aalbeek, Geulem, Heer, Gronsveld, Rijckholt, Vijlen.

Variabiliteit. De grondkleur van de voorvleugels varieert nogal in tint.

Zowel in 1775 (Syst. Entom., p. 604) als in 1794 (Ent. Syst., vol. 3, (2), p.

61) beschrijft Fabricius de kleur van de voorvleugels als ,,fuscis" en „fusca",

dus donker bruingrijs, donker bruinachtig. Mijns inziens is f. hippophaës Geyer,

[1828 —1832}, dan ook een synoniem van augur. De grote meerderheid van onze

exemplaren beantwoordt aan deze beschrijving.

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels duidelijk roodachtig getint.

Niet gewoon, maar op vele plaatsen onder de soort voorkomend. Holotype: cT,

13.VI.1938, Deurne, in Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings distinctly tinted with red. TuTT (Brit. Noct., vol. 2, p.

102, 1892) considers such specimens typical augur, but this is not in accordance with

Fabricius' original description. The typical form has fuscous fore wings and is identical

with f. hippophaës Geyer.}
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f. nigra Vorbrodt, 1911- Exemplaren met zeer donkere, bijna zwarte voor-

vleugels zijn zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Wageningen (van de Pol); Oost-

voorne (Lucas); Heerlerbaan (Lukkien).

f. pallida nov. Grondkleur van de voorvleugels lichtgrijs tot licht bruingrijs.

Wiessel, cf> 2.VII.1957 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van

DE Pol); Epen (klein exemplaar, van Wisselingh).

[Ground colour of the fore wings pale grey to pale brown-grey.]

f. hivirga Ceton, 1935. Geen nieuwe vondsten. Het holotype (thans in de

collectie van de Plantenziektenkundige Dienst) is afgebeeld op plaat 1, fig. 9-

f. fuscolimbata nov. Voorvleugels van tweede dwarslijn tot achterrand op-

vallend verdonkerd. Hooghalen (van der Meulen) ; Wijster (Beijerinck) ; Zeist,

cT, 26.VI.1958 (holotype, Gorter); Nieuwkoop (Lucas).

[Fore wings distinctly darkened from postmedian line to outer margin.]

f. basilinea van Wisselingh, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 197. Voorvleugels met

duidelijke wortelstreep, die doorloopt tot de tapvlek. Amsterdamse Bos (Peerde-

man); Epen (van Wisselingh).

f. pretensa nov. Ronde vlek wortelwaarts uitgerekt tot de eerste dwarslijn.

Niet zeldzaam, vrijwel overal onder de soort voorkomend. Holotype: cT van

Apeldoorn, 17.VL1955, Leffef leg., in Zool. Mus.

[Orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Tie-

tjerk (Camping); Marknesse, 9, 23.VI.1954 (holotype, van de Pol).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. conjunct a Schille, 1924. Niet al te zeldzaam, van vrij veel vindplaatsen be-

kend.

f. cruda nov. Voorvleugels met opvallende zwartachtige dwarslijnen. Aalten,

i, 2.VI.1953 (holotype, van Galen).

[Fore wings with striking blackish transverse lines.]

f. obsoleta nov. Voorvleugels met zeer onduidelijkeof bijna afwezige tekening.

Wijster (Beijerinck); Wageningen (van de Pol); Nijmegen, cf, 25.VL1905

(holotype, Zoöl. Mus.); Epen (van Wisselingh).

[Fore wings with very indistinct or nearly absent markings.]

Dwergen. Geulem, Rijckholt (Zoöl. Mus.); Heerlerbaan (Lukkien); Epen

(Bank, van Wisselingh).

Teratologisch exemplaar. Linker vleugels te klein. Epen (Bank).

Eugraphe Hübner

Eugraphe sigma Schiff. Tijdschr. Entoni., vol. 82, p. 239; Cat. IV, p. (246).

Aan de in 1939 gegeven omschrijving van verbreiding en vliegplaatsen is niets
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nieuws toe te voegen. Evenmin is er een correctie op de vliegtijd, die dus blijft:

2.VI —28.VII. Hoofdvliegtijd eind juni (Leffef).

Vindplaatsen. Dr.: Havelte. Ov.: Denekamp, Almelo. Gdl.: Wiessel, Dabbelo,

Hoenderlo (in 1953 en I960 veel, Leffef), Harskamp, Lunteren. Utr.: Soesterberg, Odijk.

N.B.: Oudenbosch, Bosschenhoofd, Waalwijk. Lbg.: Melick.

Variabiliteit, f. oh scura Lempke, 1939. Nieuwe vindplaatsen van deze

donkere vorm: Hoenderlo (Leffef, in Zool. Mus.); Ginneken (Zool. Mus.).

f. pineta Lempke, 1939. Havelte (van der Meulen); Hoenderlo (Leffef, in

Zool. Mus.); Dabbelo (Gorter); Velp (de Roo van Westmaes); Bosschen-

hoofd (Collegium Berchmanianum) ; Melick (Franssen).

Eugraphe subrosea Stephens. Van deze interessante soort is tot nog toe slechts

één exemplaar bekend, dat in 1958 in het noorden van het land op licht werd

gevangen. De vondst is door van de Pol uitvoerig besproken in Ent. Ber., vol.

19, p. 235 —236, 1959, met afbeelding van het exemplaar.

In het omringende gebied is de vlinder bekend van Denemarken (venen op

Seeland en Funen en in Jutland) en van het noordwesten van Duitsland (venen

in Sleeswijk-Holstein, in de omgeving van Hamburg en Lübeck en bij Hannover) .

Vroeger kwam subrosea ook in de Engelse ,,fens" voor, maar stierf daar om-

streeks 1850 uit.

De soort heeft één generatie, die van half juli tot in augustus vliegt. Het Ne-

derlandse exemplaar stamt uit de tweede helft van augustus en was dan ook

al enigszins afgevlogen.

Vindplaats. Gr.: Noordlaren, $, 19.Vin.l958 (van de Pol).

Variabiliteit. Het exemplaar stemt niet met de uit Engeland beschre-

ven nominaatvorm overeen, doch behoort tot subsp. rubrijera Warnecke (1930,

Verh. Ver. naturw. Heimatjorschung Hamburg, vol. 22, p. 137). Deze subspecies

heeft in de meerderheid van de exemplaren dieprode iets bruin getinte voor-

vleugels, die bij oude min of meer afgevlogen exemplaren echter een blauwgrijze

tint gaan krijgen. Dit is ook met het Noordlarense exemplaar het geval.

Paradiarsia McDunnough

Paradiarsia sobrina Boisduval. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 260; Cat. IV, p.

(267). Deze uil, die vroeger althans lokaal niet zeldzaam geweest is, behoort

thans tot de grootste rariteiten van onze fauna. Sinds 1939 is slechts één nieuwe

vondst bekend geworden. In het omringende gebied is het trouwens niet beter

gesteld. In de omgeving van Hamburg werd in 1951 één exemplaar in het Neu-

grabener Moor gevangen {Bombus, vol. 1, p. 298, 1952). In de laatste Belgische

Noctuidenlijst kan van Schepdael als enige zekere vondst slechts het exem-

plaar van Eupen vermelden, dat echter reeds in 1934 werd gevangen (1958,

Linneana Belgica, vol. 1, p. 35). De Limburgse vindplaats Roermond is eigen-
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lijk niet juist, het is Melick (zie Lücker, De Levende Natuur, vol. 28, p. 155,

1924). (N.B. Zie ook de Addenda!).

Een kleine correctie op de vliegtijd, die wordt: 3. VIII —2 5. VIII.

Vin.dp laats. Lbg.: Maalbroek, 25.VIII.1955 (Landsman, in Mus. Rotterdam).

Paradiarsia glareosa Esper. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 250; Cat. IV, p.

(257). In tegenstelling tot de vorige soort is glareosa de twee laatste decenniën

vooruitgegaan. Uit de vorige eeuw zijn slechts twee vondsten bekend. Het heeft

daarna tientallen jaren geduurd, voor de vlinder weer in ons land werd aange-

troffen (1918, Den Dolder). Heel geleidelijk aan kwamen daar enige vondsten bij

en (wat in 1939 nog niet te zien was) deze bleken de eerste aanduidingen te

zijn van een plaatselijk haast explosie-achtige toename. Hoe dat precies in zijn

werk is gegaan weten we helaas niet, doordat pas de allerlaatste jaren, toen de

toename al een feit was, regelmatig op enkele Zeeuwse eilanden verzameld wcrdt.

Nergens anders is de vlinder namelijk zo talrijk in ons land als hier. Enkele cijfers

ter illustratie: op 15. IX. I960 telden Gorter en Leffef te Burgh ongeveer 300

exemplaren op het laken, terwijl van Aartsen een dag eerder ongeveer 125

stuks te Oostkapelle op zijn lamp kreeg. Ook in 1961 was de vlinder op Wal-

cheren en Schouwen talrijk (1364 exemplaren op de twee Rivon-lampen te Burgh

en Westenschouwen, Leffef). Merkwaardig is echter, dat glareosa (nog) niet

noordelijker in het Duindistrict is gezien, daarentegen wel op droge zandgronden

in het binnenland, maar ook weer niet noordelijker dan de Veluwe. Mogelijk

heeft de vlinder geprofiteerd van de geleidelijk stijgende temperatuur. Er kan

niet de minste twijfel aan bestaan, dat hij nu bij ons inheems is.

De vliegtijd kan tot half oktober duren. De nu bekende grenzen zijn:

20. VIII

—

ll.X. De laatste datum werd in 1962 te Burgh waargenomen (Leffef).

Vindplaatsen. Gdl.: Wiessel, 1958 (Soutendijk) ; Uchelen, 1961 (Leffef); Ot-

terlo, 1961 (van Aartsen); Kootwijk, 1958 (Soutendijk). Utr.: Doorn, 25 exemplaren

in I960 (van der Aa); Zeist, 1939 (ZoöI. Mus.), alle jaren van 1951 tot en met 1955

(Gorter); Hollandse Rading, 1959 (Lücker). Zl.: Burgh, talrijk in 1960 en 1961 (Gor-

ter, Leffef); Westenschouwen, talrijk in 1961 (Leffef); Oostkapelle, enkele exemplaren

in 1959, talrijk in I960 en 1961 (van Aartsen); Domburg, vijf exemplaren in 1955

(Vlug). N.B.: Bergen op Zoom, twee exemplaren in 1946 op gistende bessen van Prunus

serotina (Korringa). Lbg.: Venlo, 20 exemplaren in 1961 (Ottenheijm); Tegelen, 1933

(Stoffels); Maalbroek, 1955 (Landsman, in Mus. Rotterdam); Montf ort, 1961 (Maassen);

Stein, 1954, 1956, 1958 (collectie Missiehuis).

Variabiliteit. De vlinder varieert in de tint van de voorvleugels en in de

grootte van de zwarte tekening. Exemplaren, waarbij de zwarte vlekjes zeer smal

zijn, komen nu en dan voor. De wijfjes hebben donkerder achtervleugels dan de

mannetjes en neigen ook meer tot verdonkering van de kleur.

f. rosea Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 108. Voorvleugels prachtig rood-

achtig gekleurd, vooral langs de voorrand. In een enkel exemplaar onder de

soort op de plaatsen, waar hij talrijk voorkomt. Burgh (Gorter, Leffef in

Zool. Mus.); Oostkapelle (van Aartsen).
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f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels donker blauwachtig grijs; ach-

tervleugels eveneens verdonkerd, bij het <S de aderen donkerder, bij het $ ook

in de regel de ruimte tussen de aderen min of meer donker bestoven. Plaat 5, fig.

3. Zeldzaam bij het <ƒ, bij het $ meer voorkomend. Burgh (Gorter, Leffef);

Westenschouwen (Leffef, in Zool. Mus.); Oostkapelle (van Aartsen).

Holotype: cf van Burgh, 15. IX. I960 (Leffef, in Zool. Mus.).

[Ground colour of the fore wings dark bluish-grey; hind wings also darkened; with the

$ the nervures darker, with the 9 also as a rule the space between the nervures more or

less powdered with dark scales. Plate 5, fig. 3.}

f. pallida nov. Grondkleur van de voorvleugels bleekgrijs. Plaat 5, fig. 2. Waar-

schijnlijk alleen bij het cf voorkomend, niet gewoon. Burgh, Westenschouwen,

enkele exemplaren (Leffef, in Zool. Mus.).

Holotype: cT van Burgh, 15. IX. I960, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings pale grey. Probably only a male form. Plate 5, fig. 2.]

f. signata nov. De golf lijn van de voorvleugels aan de binnenzijde donker af-

gezet en daardoor scherp afstekend. Westenschouwen, cT, 3.IX.1961 (holotype,

Leffef, in Zool. Mus.).

[The submarginal line of the fore wings on its inner side bordered by a dark line and

strongly contrasting.]

f. cruda nov. De eerste en de tweede dwarslijn op de voorvleugels over de

gehele lengte zwartachtig afgezet. Westenschouwen, cf, 15. IX. I960 (holotype.

Gorter).

[Fore wings: antemedian line and postmedian line bordered over their whole length by

a blackish suffusion.]

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Hilversum, $ , 26.VIII.

1937 (holotype. Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Oostkapelle, cf, 27.IX.1960 (holotype. Mus. Rotterdam).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

Lycophotia Hübner

Lycophotia molothina Esper. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 238; Cat. IV, p.

(245). Deze in de heidestreken verbreide vlinder blijft vrij schaars. Maar zelden

wordt hij in wat groter aantal gevangen, ook niet op de plaatsen waar hij ge-

regeld wordt aangetroffen.

De vliegtijd kan wat langer duren dan in 1939 werd aangegeven, namelijk van

half mei tot begin juli (12.V —6. VII). De hoofdvliegtijd valt eind mei, begin

juni (Leffef).
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Vindplaatsen. Fr.: Olterterp. Dr.: Crollo. Ov.: Volthe, Ommen. Gdl.: Vierhouten,

Vaassen, Wiessel, Otterlo, Kootwijk, Kootwijkerveen, Wageningen, Lunteren; Slijk-Ewijk

(zwerver, van de Pol), Geldermalsen (collectie Tuinbouwschool, zwerver). N.H.: 's-Gra-

veland, Blaricum, Bussum, Hoorn (7.VI.1954, Houtman, zwerver, ver van het normale

biotoop!). Z.H.: Noorden (3.VI.1957, ?, LuCAS, in het gebied van de Nieuwkoopse

plassen groeit hier en daar hei, mogelijk dus geen zwerver, hoewel het exemplaar een unicum

gebleven is, wat weer verdacht is); [Leidschendam, 6.VII.1954, een exemplaar in een trein

gevonden, Vlug, dus een adventief]. N.B.: Bosschenhoofd, Gassel, Mill, Nuenen, Eind-

hoven, Geldrop. Lbg.: Swalmen, Maalbroek, Stein (1958, Missiehuis, waarschijnlijk vanuit

België toegevlogen), Gronsveld, één exemplaar in 1961 (vermoedelijk een zwerver, Leffef),

Geulem, Vijlen.

Variabiliteit, f. occidentalis Bellier, 1860. De vorm met zwartachtige

grondkleur van de voorvleugels komt bij ons nogal vaak voor. Rhenen, Ameron-

gen, Zeist, Geulem (Zool. Mus.); Blaricum (ter Laag); Nieuwkoop (Lucas);

Stein (Missiehuis).

f. juncta Lempke, 1939. Tilburg (de Joncheere).

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Wiessel (van Aartsen); Bussum, cf, 3.VL1939 (holotype. Zool. Mus.); Swal-

men (Pijpers).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

Dwerg. Garderen (Zool. Mus.).

Lycophotia porphyrea Schiff., 1775 {varia Villers, 1789; strigula Thunberg,

1788, nom. praeocc). Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 237; Cat. IV, p. (244). Van
deze in heidestreken gewone soort zijn vrij veel vindplaatsen buiten zijn normale

biotoop bekend geworden, niet zelden zelfs op grote afstand daarvan. In 1939

werden reeds Amsterdam en Goes genoemd. Daaraan kunnen nu toegevoegd

worden: Marknesse en Lelystad (van de Pol), Teuge (Leffef), Amsterdamse

Bos (één exemplaar in 1961, verscheidene in 1962, Peerdeman), Halfweg,

Heemskerk (1962, van Aartsen), Leiden (Kroon, Lucas), Meijendel (Lucas),

Arkel (één exemplaar in 1962, Zwakhals), Schelluinen (één exemplaar in 1955,

Slob), Hendrik-Ido- Ambacht (telkens één exemplaar in 1955 en 1962, Bo-

gaard), Stein (Missiehuis, in verschillende jaren, waarschijnlijk afkomstig uit

het Belgische gebied aan de overzijde van de Maas). Vondsten te Noorden (Lu-

cas) en Woerdense Verlaat (1961, Zool. Mus.) staan wel in verband met het voor-

komen van hei in het gebied van de Nieuwkoopse plassen. Heel opvallend daar-

entegen zijn de recente ervaringen in de Betuwe. De lamp van de Plantenziekten-

kundige Dienst te Slijk-Ewijk leverde zowel in 1961 als in 1962 talrijke porphyrea

op. Hetzelfde was het geval met de twee lampen te Buren, die in 1962 voor het

eerst gebrand hebben. Ook hier geregeld vangsten van de vlinder in flinke aan-

tallen. Tenslotte werd hij nog herhaaldelijk in de lamp te Geldermalsen aange-

troffen. Dat dit alle zwervers zouden zijn, is moeilijk aan te nemen. Maar kilo-

meters in het rond groeit geen Calluna of Erica, de enige bekende voedselplan-

ten van de rups. Kwekerijen van vaste planten, waar deze soorten geteeld worden,

zijn er evenmin. Het lijkt er dan ook op, dat porphyrea hier inheems is en de

rups nog een andere, thans niet bekende, voedselplant heeft (van DE Pol).
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In het Waddendistrict bekend van Texel (de Koog), Vlieland en Terschelling.

Op het laatstgenoemde eiland blijkbaar zeer gewoon, daar 12 augustus 1961 meer

dan 600 exemplaren op de Rivon-lamp afkwamen (Leffef). Op Schouwen in

1961 in een enkel exemplaar te Burgh en te Westenschouwen op licht gevangen,

in 1962 meerdere exemplaren, nu ook te Haamstede (Leffef). Op Walcheren

twee exemplaren in 1962 te Valkenisse (van Aartsen). Hei komt op de Zeeuw-

se eilanden niet voor, zodat het óf lange afstand-zwervers moeten zijn, óf ook hier

moet de verklaring gezocht worden in een onbekende voedselplant van de rups.

De grenzen van de vliegtijd liggen wat verder uit elkaar dan in 1939 bekend

was. Hij kan duren van eind mei tot half september (31.V —12. IX). De eerste

datum werd genoteerd door Knoop in 1959, de laatste door Leffef in 1961, toen

nog drie niet meer verse exemplaren te Uchelen op het licht afkwamen.

Variabiliteit. De Middeneuropese vorm is de nominaatvorm. De onze

verschilt hiervan duidelijk: hij is bonter en de grondkleur is anders. Onze popu-

laties stemmen daarentegen overeen met de in Zuid- en Midden-Engeland voor-

komende vorm, die door Haworth beschreven werd als Noctua ericae (Lep.

Brit., p. 224, 1809), zodat de juiste naam voor de bij ons vliegende subspecies dus

wordt: Lycophotia porphyrea ericae Haworth.

[The geographical variation of the species is most interesting. The nominate form origina-

tes from Central Europe, viz., from the environs of Vienna. The ground colour of its fore

wings is rather variable but as a rule with a tint of red. Compared with the subspecies

flying in the Netherlands it is especially characterised by the more reduced white markings

on the fore wings, so that these wings appear rather unicolorous. Esper described the

species under the name of Phalaena concinna ([1790], Eur. Schmetterl., vol. 4, p. 500, pi.

CLII, fig. 1) from the environs of Erlangen in Bavaria. The specimens I saw from this

part of Germany belong to the same unicolorous form as the Austrian ones, so. that in my
opinion Esper's name simply is a synonym of the nominate form.

An interesting subspecies flies in western France. I saw specimens from Marsas (Gironde),

Vannes (Morbihan), the Département Orne, Evreux (Eure), and also from the island of

Jersey. A series which I received for comparison from the Musée d'Histoire Naturelle in

Paris makes a very homogeneous impression. All specimens are characterised by a beautiful

reddish ground colour of the fore wings, whereas the white markings are more distinct than

with the nominate form. The red colour must be very stable, as the series contains specimens

collected in 1886 by de Joannis. The oldest available name for this subspecies is {Phalaena)

varia Villers 1789, described from the environs of Brest. CuLOT mentions it as "la forme

rouge du centre de la France" (Noctuelles et Géomètres d'Europe, vol. 1, p. 28, 1909)

and presents a beautiful figure (plate 3, fig. 4).

The form from the English heaths was described by Haworth as Noctua ericae (1809)-

The fore wings of this subspecies are brown-grey, often slightly tinted with red, but

strongly differing from the clear reddish subsp. varia. The white markings are much more

conspicuous than in the nominate form. The white filling of the basal, antemedian, and

postmedian lines is much clearer, and the white dashes running from the subterminal line

in the direction of the postmedian line are very striking. The black marginal line is in-

terrupted by white lines on the nervures which are sometimes connected with the white

dashes of the submarginal line. The result is that the fore wings are strongly variegated

compared with those of subsp. porphyrea. I saw specimens from Epping Forest, Wyre
Forest, Ashridge, Aldbury and Tring, kindly sent to me by Mr. A. L. GooDSON(Zoological

Museum, Tring).

The Dutch specimens agree with those from England in the markings of the fore wings,

but the ground colour of these wings is still less tinted with red, often being pure brown-

grey. I do not think that this difference is sufficient, however, for distinguishing them by
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a separate name. I consider them also as belonging to the subsp. ericae Haworth.

The same subspecies flies in Denmark (see Hoffmeyer, De Danske Ugler, pi. 4, fig.

10—12, 1949) and no doubt also in Northwestern Germany. Heydemann identifies the

majority of the specimens (which means: the subspecies) of Schleswig-Holstein with f.

marmorea de Graslin, 1862, described from the Pyrénées Orientales {Int. ent. Z. Guben,

vol. 27, p. 194, 1933), but this is not correct. I have seen only two specimens from this

French area, one from Vernet-les Bains, and one from Porté. They are identical with the

red form from western France mentioned above and belonging to subsp. varia. But the

material at my disposal is of course too small to allow a definite statement about the

populations of the Pyrenees.

From the Munich Zoological Museum I also received three specimens from Puerto de

Pajâres, Cantabrian Mountains, Spain, 1400 m. They are of a very dull brownish colour,

the white markings still less prominent than in the Austrian specimens. Possibly they re-

present a good subspecies. Cf. plate 6.]

Uit het bovenstaande volgt, dat de naam varia in geen geval voor Nederlandse

exemplaren gebruikt kan worden.

f. ferruginea Lempke, 1939. Exemplaren met mooie roodachtige voorvleugels

zijn bij ons zeldzaam, maar komen vrij verbreid onder de soort voor. (In het

Zool. Mus. slechts twee exemplaren van Putten en Berg en Dal!).

f. grisea Lempke, 1939. Exemplaren met grijze grondkleur zijn nog bekend

geworden van: Fochtelo (G. Dijkstra); Nunspeet (Bogaard); Apeldoorn

(Leffef); Garderbroek (Bank); Lunteren (Branger); Slijk-Ewijk (van de

Pol); Bergeijk, Epen (van Wisselingh); Asten (Lukkien).

f. flavescens Lempke, 1939. Geen nieuwe vondsten.

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels donkerbruin (soms met rood-

achtige tint) met normale scherpe lichte tekening; achtervleugels en lichaam don-

kerbruin. (Plaat 6, fig. 17). Niet al te zeldzaam. Volthe, Saasveld, Rijssen, Nij-

verdal (van der Meulen); Wiessel, Apeldoorn, Uchelen (Leffef, in Zool.

Mus.); Slijk-Ewijk, Gassel, Sevenum (van de Pol); Buren (Zool. Mus.); Bergeijk

(van Wisselingh); Nuenen (Neijts).

Holotype: cf van Uchelen, 5.Vn.l958, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings dark brown (sometimes tinted with reddish) with

normal sharp pale markings; hind wings and body dark brown. Plate 6, fig. 17.]

f. nigrescens Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 190, pi. VIII, fig. 6. Grond-

kleur van de voorvleugels volgens de oorspronkelijke beschrijving ,,diep purper-

achtig zwart". Exemplaren met zwartachtige voorvleugels (en scherp afstekende

lichte tekening) zijn zeldzaam. Nunspeet (Bogaard); Sint Anthonis (Peerde-

man).

f. virgata nov. Middenveld van de voorvleugels duidelijk afstekend tegen de

lichtere basale en distale velden. Plaat 6, fig. 6. Zeist, cf, 28.yil.1955 (holo-

type. Gorter); Montfort, cT, 1961 (Bogaard).

[Central area of the fore wings clearly contrasting with the paler basal and distal areas.

Plate 6, fig. 6.}

f. reducta Lempke, 1939. Exemplaren zonder ronde vlek nog aangetroffen te:

Fochtelo (G. Dijkstra); Tongeren (alleen rechts. Zool. Mus.); Wolfheze (Luk-
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kien); Bennekom (van de Pol); Soest (Caron); Crailo (Helmers).

f. unimacula nov. De niervlek ontbreekt. Plaat 6, fig. 18. Wolfheze, cf,

4.VIII.1950 (holotype, Lukkien).

[The reniform stigma is absent. Plate 6, fig. 18.]

f. juncta Lempke, 1939. Weinig voorkomend. Lelystad (van de Pol); Almen,

Bennekom (Lucas); Tegelen (Latiers); Brunssum (Mus. Maastricht).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Almelo (Kortebos); Hoenderlo (Zwakhals); Soest, cf, 10.VIL1934

(holotype. Zool. Mus.); Leiden (Lucas).

[The orbicular lenghtened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. biorbiculata nov. Ronde vlek gedeeld, uit twee afzonderlijke vlekken be-

staande. Heerde, $, 16.VIL1951 (holotype. Bank); Otterlo, 1958 (ter Laag).

[Orbicular divided, consisting of two separate spots.]

f. approximata nov. Het middenveld van de voorvleugels sterk versmald, de

tweede dwarslijn loopt over de niervlek. Plaat 6, fig. 16. Zeist, $ , 5.VIIL1954

(holotype, Gorter).

[The central area of the fore wings strongly narrowed, the postmedian line runs over the

reniform stigma. Plate 6, fig. 16.]

f. clausa van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 141. De eerste en de

tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnenrand van de voorvleugels. Vrij ge-

woon, overal onder de soort voorkomend.

Dwerg. Zeist (Zool. Mus.).

Peridroma Hübner

Peridroma saucia Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 250; Cat. IV, p.

(257). Dank zij de gegevens, die elk jaar door het trekvlinderonderzoek binnen-

komen, zijn we thans beter over de soort ingelicht dan in 1939 het geval was. Er

kan inderdaad geen twijfel aan bestaan, dat saucia bij ons een immigrant is. In

de regel is de vlinder niet gewoon. Het gemiddelde over de eerste 20 verslagjaren

(1940 tot en met 1959) is slechts 32 exemplaren. Een zeer goed jaar was 1947

met 139 stuks, goed waren 1954 tot en met 1956 en 1958 (zie de trekverslagen),

maar alles overtreffend was I960 met 526 stuks. De eerste generatie (die van de

immigranten dus) is altijd zeer schaars, maar is vanaf 1950 (met uitzondering

van 1951) toch alle jaren waargenomen. In de regel verschijnen de daartoe be-

horende vlinders tussen de tweede helft van mei en de tweede helft van juli

(19.V —19.VII, waarschijnlijk zelfs nog 29.VII en 1.VIII.1954 in zeer ongunstige

zomer). De zomergeneratie kan al eind juli verschijnen (31. VIL I960) en blijft in

de regel tot in oktober doorvliegen met als hoofdvliegtijd eind augustus, sep-

tember. In zeer gunstige jaren kan zich dan nog een zwakke derde generatie ont-
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wikkelen (1947, I960), die eind oktober, begin november vliegt. De laatst

waargenomen datum is tot nu toe 19 november, in het koude jaar 1954, zodat

nauwelijks aan te nemen is dat zich toen een derde generatie kon ontwikkelen.

Vrij zeker waren dit afstammelingen van de late immigranten der eerste gene-

ratie.

Voorjaarsdieren zijn altijd min of meer afgevlogen. De enige uitzondering is

een vers exemplaar, dat 20. V. I960 te Slijk-Ewijk werd gevangen (van de Pol).

Mogelijk een afstammeling van een rups, die zich op een zeer gunstige plaats

heeft kunnen ontwikkelen, maar het is even goed mogelijk, dat het een pas uit

de pop gekomen immigrant is. Weweten niets van het weerstandsvermogen van

de rupsen tegen lage wintertemperaturen.

De vlinder is als een echte migrant door vrijwel het gehele land waargenomen

zonder enige voorkeur voor een bepaald biotoop. In het Waddendistrict bekend

van Ameland en Schiermonnikoog.

Vindplaatsen. Fr.: Ameland, Harlingen, Leeuwarden, Tietjerk, Oosterwolde. Gr.:

Glimmen. Dr.: Roden, Norg, Paterswolde. Ov.: Denekamp, Volthe, Almelo, Saasveld,

Markelo, Raalte, Abdij Sion, Deventer, Platvoet, Marknesse. Flevoland: Lelystad. Gdl.:

Ermelo, Wiessel, Wageningen; Gorssel, Eibergen, Aalten, Babberich; Slijk-Ewijk. Utr.:

Doorn, Spakenburg, Loenen. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Naarden, Naardermeer, Weesp,
Amsterdamse Bos, Halfweg, Zaandam, Assendelft, Middelie, Oosthuizen, Hoorn, Den Helder,

Catrijp, Castricum, Bakkum, Heemskerk, Haarlem, Aerdenhout, Heemstede. Z.H.: Leiden,

Meijendel, Leidschendam, Loosduinen, Kijkduin, Vlaardingen, Kralingerhout, Reeuwijk,

Schelluinen, Arkel, Dubbeldam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Oostvoorne, Goeree,

Melissant. Zl.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Middelburg, Koudekerke, Valkenisse,

Goes. N.B.: Bergen op Zoom, Hoogerheide, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Oosterhout, Waal-
wijk, Drunen, Tilburg, Hilvarenbeek, Haaren, Sint Michielsgestel, Best, Bergeijk, Eindhoven,

Nuenen, Helmond, Boxmeer. Lbg.: Sevenum, Weert, Heel, Tegelen, Belfeld, Swalmen,

Maalbroek, Montfort, Holtum, Stein, Heerlen, Simpelveld, Aalbeek, Geulem, Meerssen,

Neercanne, Heer, Gronsveld, Rijckholt, Vijlen, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit. De typische vorm met donkere voorvleugels en min of

meer duidelijk rode voorrand komt het meest voor.

f. margaritosa Haworth, 1809- Deze vorm met donkergrijze gewolkte voor-

vleugels komt niet veel voor. Wiessel (Zool. Mus.); Aerdenhout (van Wisse-

lingh); Oostvoorne (Lucas).

f. nigrocosta Tutt, 1892. Exemplaren met duidelijk afstekende zwartachtige

voorrand zijn op vele plaatsen onder de soort aangetroffen. Blijkbaar een niet al

te zeldzame vorm.

f. ochrea-costa Tutt, 1892. Ook deze vorm is niet zeldzaam. Reeds bekend van

een vrij groot aantal vindplaatsen.

f. ruja Tutt, 1892. Exemplaren met geheel rood gekleurde voorvleugels zijn

daarentegen zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Amsterdam (Peerdeman); Over-

veen, Epen (van Wisselingh); Oostkapelle (van Aartsen).

f. aequa Hübner, [1809 —1813]. Deze vrij lichte vorm is inderdaad tamelijk ge-

woon.

f. hrunnea Tutt, 1892. Exemplaren met effen bruinachtige voorvleugels zijn

nog bekend geworden van: Glimmen, Heemstede (van de Pol); Ermelo (van

DER Meulen); Aerdenhout, Wassenaar, Epen (van Wisselingh); Valkenisse

(van Aartsen).
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f. majuscula Haworth, 1892. Exemplaren met zwartachtig grijze tot zwarte voor-

vleugels zijn zeldzaam. Amsterdam (Peerdeman); Heemskerk, Oostkapelle (van

Aartsen); Aerdenhout (van Wisselingh); Heemstede (van de Pol).

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Oostkapelle, (ƒ , 3.X.1959

(van Aartsen).

[Orbicular and reniform touch each other.]

Dwergen. Slijk-Ewijk (van de Pol); Haaren-N.B. (Knippenberg).

Diarsia Hübner

Diarsia mendica Fabricius, 1775 {festiva Schiff., 1775; primulae Esper,

[1788]). Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 241; Cat. IV, p. (248). De vlinder is niet

zozeer een typische bewoner van de zandgronden als wel van bosachtige gebieden,

speciaal van loofbossen. Dit blijkt wel duidelijk uit het regelmatig en vrij gewoon

voorkomen in het Amsterdamse Bos (Peerdeman). Verder zijn een aantal vind-

plaatsen in het Hafdistrict en het Fluviatiel District bekend geworden, waarbij het

echter in de regel slechts een enkel exemplaar betreft, zodat het zeer de vraag is,

of we hier steeds met plaatselijke indigenen te doen hebben. Het betreft de plaat-

sen Maarsseveen, Weesp, Middelie (1953), Woerdense Verlaat (I960), Noorden

(1957), Leiden, Rotterdam, Dubbeldam, Schelluinen, Slijk-Ewijk en Goes.

Op de waddeneilanden is de vlinder nu aangetroffen op Vlieland, Terschelling

(talrijk in 1956, 1957 en 1961, Leffef) en Schiermonnikoog.

De vliegtijd kan in zeer gunstige jaren al eind mei beginnen, zoals een vangst

van 23. V. 1961 te Oostvoorne bewijst (Lucas), zodat de grenzen nu worden:

23.V —9.VIIL Van de zelden waargenomen en zeer partiële tweede generatie ving

Leffef 22 september 196I twee exemplaren te Vijlen.

Variabiliteit. De soort is uitermate variabel. Dat de verschillende kleur-

vormen geleidelijk in elkaar overgaan, behoeft nauwelijks vermeld te worden.

Zelfs de donkere wigvormige vlek op de voorvleugels varieert van een tint, die

maar iets donkerder is dan de grondkleur tot bijna zwart. Het schema van Tutt

(1892) is wel te gebruiken. Van de tweekleurige vormen (lichte wortelhelft van

de voorvleugels, donkerder buitenhelft) zegt hij, dat ze geen wigvormige donkere

vlek hebben. Dit is in zoverre juist, dat het gedeelte wortelwaarts van de ronde

vlek in de regel ontbreekt. Maar de ruimte tussen de beide vlekken is altijd don-

kerder dan de lichte wortelhelft en van dezelfde tint als de donkere buitenhelft.

Dit is ook het geval f. virgata Lucas, 1959, die naast de reeds beschreven vormen

dan ook niet te handhaven is.

De door Fabricius beschreven vorm, die dus nu de typische vorm is, heeft

roodachtig okerkleurige voorvleugels met de zwartachtige of in elk geval donkere

vlek tussen ronde vlek en niervlek. Hij is niet onze gewoonste vorm, maar komt

stellig wel overal onder onze populaties voor.

f. congener Hübner, [1814—1817]. Grondkleur van de voorvleugels prachtig

roodbruin, met iets oker erin. Er komen echter ook donkerder exemplaren voor

met purperachtige tint in de grondkleur. Geen donkere vlek. Vrij zeldzaam. In

Zool. Mus. exemplaren van Terschelling, Lieveren, Ulenpas en Bilthoven. Verder
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bekend van Epe, Oostvoorne (Lucas), Aalten (van Galen), Heemskerk, Oost-

kapelle (van Aartsen).

f. festiva Schiffermüller 1775 {virgata Lucas, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 205).

De tweekleurige vorm met lichte wortelhelft en roodachtige achterrandshelft van

de voorvleugels. Niet talrijk, maar op vele plaatsen onder de soort aangetroffen.

Hübner's figuur van festiva (114) is stellig veel te fel gekleurd. Er zal nauwe-

lijks een exemplaar te vinden zijn, dat daarmee overeenstemt.

f. suhrufa Haworth, 1809. Voorvleugels als f. congener, maar met de donkere

wigvlek. Vrij zeldzaam (in Zool. Mus. slechts van Norg, Apeldoorn en Ulenpas),

maar in een enkel exemplaar toch wel tamelijk verbreid onder de soort.

f. pseudoconflua Bytinski-Salz, 1939. Voorvleugels roodachtig okerkleurig, geen

donkere wigvlek. Gewoon, overal onder de soort voorkomend.

f. rufo-virgata Tutt, 1892. De wortelhelft van de voorvleugels licht, de buiten-

helft als de vorige vorm. Niet gewoon, maar verbreid onder de soort.

f. igni cola Herrich-Schäffer, 1850. Voorvleugels bleek geelachtig, geen donkere

vlek. Zeer gewoon.

f. ochrea-virgata Tutt, 1892. De tweekleurige vorm van het lichtste kleurtype

en daardoor minder opvallend. Er komen exemplaren voor, waarbij de buiten-

helft van de voorvleugels enigszins paarsachtig getint is. Vrij gewoon.

f. primulae Esper, [1788}. Als f. ignicola, maar met donkere wigvlek. Onze

meest voorkomende vorm.

f. uniformis Lempke, 1939. De lichte eenkleurige exemplaren met nauwelijks

zichtbare tekening zijn vrij zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Winterswijk, Heem-

stede (van de Pol); Velp (de Roo); Aalten (van Galen); Hilversum (Zool.

Mus.); Bussum (ter Laag); Heemskerk (van Aartsen); Oostvoorne (Lucas);

Swalmen (Neijts).

f. cuneata nov. Voorvleugels eenkleurig geelachtig, zonder spoor van de eer-

ste en de tweede dwarslijn, maar met de fel afstekende donkere wigvlek; golf lijn

wortelwaarts zwak donker afgezet. Plaat 5, fig. 4. Een zeer opvallende vorm. Aal-

ten, d", 1953 (van Galen); Bussum, cT, 5.VII.1958 (holotype, ter Laag).

[Fore wings unicolorous yellowish, no trace of antemedian line and postmedian line,

but the dark cuneate spot strongly contrasting; submarginal line on the inner side feebly

bordered by a dark suffusion. Plate 5, fig. 4.}

f. grisea Tutt, 1892. Exemplaren met donkergrijze grondkleur komen weinig

voor. Tutt kende alleen zwak getekende exemplaren, maar er komen er ook

voor met duidelijke tekening. Volthe, Epen (van der Meulen; het tweede

exemplaar is wel het mooiste, dat ik gezien heb); Apeldoorn (Leffef, in Zool.

Mus.); Winterswijk (van Wisselingh) ; Aalten (van Galen); Maarsseveen (De

Nijs); Naardermeer (ter Laag); Meijendel (Lucas).

f. fihulata Dahl, 1930, Ent. Tidskr., vol. 51, p. 251, pi. I, fig. 1. Voorvleugels

met volledige zwartgerande tapvlek. Paterswolde (van Wisselingh); Wijster

(Leids Mus.); Aalten (van Galen); Doetinchem (Zool. Mus.).

f. juncta Lucas, I960, Ent. Ber., vol. 20, p. 229. Ronde vlek en niervlek raken

elkaar. Wijster (Lucas); Oostkapelle (van Aartsen).

f. semiconfluens Lempke, 1939. Zeer gewoon.
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f. xanthostaxis nov. Ronde vlek, niervlek en tapvlek geheel geel gevuld, prach-

tig afstekend tegen de roodachtige grondkleur. Burgh, (^ , 28. VI. 1962 (holotype,

Leffef leg., Zool. Mus.).

[Orbicular, reniform and claviform completely filled with yellow, nicely contrasting with

the reddish ground colour.]

f. medioYotiindata Boldt, 1939. Het holotype bevindt zich in het Zool. Mus. en

is een van de weinige exemplaren, die van Boldt' s schitterende collectie gered

zijn. Nieuwe vindplaatsen: Bennekom, Winterswijk (van de Pol); Aalten (van

Galen); Nuenen (Neijts); Roermond (Franssen); Eperheide (van der Meu-
len).

f. cruda nov. Eerste en tweede dwarslijn zwart, scherp afstekend. Volthe (van

DER Meulen); Hilversum, J", 16.VII.1942 (holotype, Zool. Mus.); Terschelling,

Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Heteren (Huisman); Oostvoorne (Lucas).

[Antemedian line and postmedian line black, sharply contrasting.}

f. clausa nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnen-

rand van de voorvleugels. Wassenaar, cf, 21.VI.1945 (holotype, van Wisse-

lingh).

[The antemedian line and the postmedian line touch each other at the inner margin of

the fore wings.}

f. transversa Bytinski-Salz, 1939, ^nt. Ree, vol. 51, p. 31. Over de voorvleugels

lopen twee brede donkere banden, die op de lichte grond duidelijk afsteken: de

middenschaduw en een band, die de ruimte tussen tweede dwarslijn en golf lijn

vult. Noordlaren (van de Pol); Winterswijk (van Wisselingh); Ratum

(Peerdeman); Eperheide (Zool. Mus.).

f. fuscolimbata Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 129, pi. V, fig. 2. Op
de voorvleugels is de ruimte tussen de tweede dwarslijn en de achterrand geheel

verdonkerd, maar de golflijn blijft zichtbaar. Ratum (Peerdeman); Aalten (van

Galen); Heemskerk (Aukema); Burgh (Leffef, in Zool. Mus.); Domburg
(Gorter); Valkenisse (van Aartsen).

f. fasciata Hannemann, 1917. Door de lichte lijn op de achtervleugels ontstaat

een scherp afstekende donkere band langs de achterrand. Nieuwe vindplaatsen:

Hoog-Keppel (Leffef, in Zool. Mus.); Zeist (Gorter); Nuenen (Neijts).

f. brevipennis van Wisselingh, 1959, Ent. Ber., vol. 19, p. 197. Voor- en achter-

vleugels opvallend verkort. Volthe (van der Meulen) ; Breda (Mus. Rotterdam)
;

Maarheeze (Neijts); Epen (van Wisselingh).

Dwergen. Terschelling (Leffef, in Zool. Mus.); Oostkapelle (van Aartsen).

Somatische mozaïek. Een cf van Epen, 9.VII.1950, dat vermoedelijk

tot deze groep behoort, heeft op de linker voorvleugel de tekening van f. ochrea-

virgata Tutt en op de rechter de tekening van f. prhnulae Esper (van Wisse-

lingh).

Diarsia dahlii Hübner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 240; Cat. IV, p. (247).

Het hoofdverbreidingsgebied in ons land is vrijwel zeker het midden en noorden
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van Drente. Sinds de publicatie van deel IV is de vlinder uitsluitend in deze pro-

vincie aangetroffen, waar hij plaatselijk niet zeldzaam is.

De vliegtijd kan tot in de tweede helft van september duren en wordt nu:

28. VII —23. IX. De laatste datum werd in 19ó0 te Crollo waargenomen (Leffef).

De hoofdvliegtijd is eind augustus, begin september.

Vindplaatsen. Dr.: Norg, Westervelde, Huis ter Heide, Crollo (hier in I960 vrij

veel, Leffef), Westerbork, Wijster, Dwingelo.

Variabiliteit. De vlinder is in hoge mate sexueel dimorf. Vrijwel alle

mannetjes zijn geelachtig roodbruin, terwijl de wijfjes donkerder zijn, meer paar-

sig roodbruin. Hübner beeldt trouwens in fig. 465 en 466 het 9 ook al don-

kerder af dan het cT- Wat in 1939 geschreven werd, is dan ook niet juist, vrijwel

alle Nederlandse exemplaren zijn typische dahlii.

f. ruf a Tutt, 1892. Grondkleur van de voorvleugels helder roodachtig. In Zool.

Mus. slechts één wijfje van Kollum.

f. jusca Lenz, 1927. Voorvleugels donker paarsachtig roodbruin met nauwelijks

zichtbare tekening. In Zool. Mus. een cf (sic!) en een $ van Kollum.

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Kol-

lum, 9 , 28.11.1901, a.o. (holotype) en een tweede 9 van dezelfde vindplaats

(Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.}

Diarsia brunnea Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 242; Cat. IV, p. (249).

Inderdaad vrijwel uitsluitend een dier van bosachtige streken en grazige terreinen

op zandgronden. Er zijn echter ook enkele vindplaatsen bekend uit het Haf-

district en het Fluviatiel District, meestal evenwel in een enkel exemplaar, zodat

het in de regel wel zwervers betroffen zal hebben. In het Waddendistrict nu aan-

getroffen op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog. Op de vindplaatsen is

de vlinder in de regel niet talrijk en hij komt beter op de stroop af dan op licht.

In 1953 echter was brunnea zeer gewoon te Hoenderlo (Leffef).

De vliegtijd kan iets langer duren dan in 1939 bekend was, zodat de grenzen

nu worden: l.VI —22.VIII. De laatste datum werd in 1956 genoteerd door Lucas.

Van een tweede generatie is in de vrije natuur nooit een exemplaar aangetroffen,

zelfs niet in de verschillende gunstige jaren, die we het laatste decennium mee-

gemaakt hebben.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog, Tietjerk, Olterterp,

Oostenvolde. Gr.: Noordlaren. Dr.: Roden, Westervelde, Norg, Veenhuizen, Eelde, Schip-

borg, Zuidlaren, Grollo, Odoorn, Hoogeveen, Dwingelo, Vledder, Wapserveen. Ov.: Volthe,

Vasse, Molenven (Saasveld), Borne, Rijssen, Oud-Leusen, Tjoene. Gdl.: Ermelo, Elspeet,

Vierhouten, Soerel, Tongeren, Hattem, Epe, Ernst, Vaassen, Cortei, Nierssen, Wiessel,

Hoog-Soeren, Assel, Hoog-Buurlo, Dabbelo (Uchelen), Beekbergen, Loenen, Terwolde,

Teuge, Empe, Tonden, Hall, Spankeren, de Imbosch, Velp, Arnhem, Wageningen, Ede,

Lunteren, Hoenderlo, Cerritsfles, Kootwijk, Harskamp, Stroe; Eefde, De Voorst, Hackfort,

de Velhorst, Eibergen, Winterswijk, Ratum, Woold, Aalten, Loerbeek; Slijk-Ewijk. Utr.:

Austerlitz, Zeist, Bilthoven. N.H.: 's-Craveland, Naardermeer, Amsterdam (weer een exem-

plaar in 1959, Wolschrijn), Hoorn, Wieringermeer, Schoorl, Bakkum, Heemstede. Z.H.:
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Lisse, Oegstgeest, Staelduin, Rotterdam (ook Kralingerhout), Schelluinen (één exemplaar

in I960, Slob), Dubbeldam, Melissant. Zl.: Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle, Goes.

N.B.: Bosschenhoofd, Chaam, Kampina, Vessem, Bergeijk, Eindhoven, Nuenen, Geldrop,

Heeze, Maarheeze, Someren. Lbg.: Roggel, Tegelen, Swalmen, Sint Odiliënberg, Montfort,

Stein, Sittard, Brunssum, Kerkrade, Bocholtz, Aalbeek, Geulem, Amby, Cadier, Rijckholt,

Eijsden, Sint Geertruid, Mheer, Margraten, Gulpen, Mechelen, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. Schiffermüller deelt Noctua brunnea, de Stockerbseneule,

in bij een groep uilen met roodbruine grondkleur met o.a. pisi, oleracea, xantho-

grapha, en met de tinten ,, leberbraun, purpurbraun, kastanienbraun, veilbraun",

allerlei kleuren roodbruin dus, niet zelden met paarsachtige tinten. Bovendien be-

schrijft Fabricius de soort in Mant. Ins., vol. 2, p. 168 (1787) met de woorden:

,,alis deflixis fuscis" en niet: ,,alis def lexis brunneis" naar materiaal uit de col-

lectie van Schiffermüller zelf („Mus. Dom. Schieffermyller"). Naar mijn me-

ning kan f. lucifera Esper met zijn paarsachtig rode grondkleur dan ook als een

synoniem van de typische vorm beschouwd worden. Verreweg onze meeste exem-

plaren behoren er toe.

f. ruf a Tutt, 1892. Exemplaren met zuiver roodachtige grondkleur zonder paarse

tint zijn niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Wijster (Beijerinck); Wiessel, Dab-

belo (Leffef, in Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); Doetinchem (van

Wisselingh); Beek bij Didam, Amsterdam (Zool. Mus.); Bussum (ter Laag).

f. nigricans Lampa, 1885. Deze donkere vorm komt, hoewel niet talrijk, bijna

overal onder de soort voor.

f. marginata nov. Het franjeveld van de voorvleugels prachtig licht lilarood,

scherp afstekend tegen de donkere submarginale band. Plaat 5, fig. 7. Wiessel, (ƒ

,

3.VII.1953 (holotype), Harskamp (Leffef, in Zool. Mus.).

[The outer area of the fore wings between submarginal line and outer margin beautifully

pale purplish red, sharply contrasting with the dark submarginal band. Plate 5, fig. 7.}

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Vrij

gewoon, bijna overal onder de soort voorkomend. Holotype: cf van Wiessel,

3.VIL1953, in Zool. Mus.

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.}

f. obsoleta nov. Dwarslijnen en vlekken zwak, de laatste zonder gele vulling.

Wiessel, Orderbos (Assel), $, 6.Vn.l953 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Transverse lines and stigmata obsolete, the latter without yellow centre.]

f. signata nov. Voorvleugels met gele scherp afstekende golf lijn, die wortel-

waarts door een brede donkere band is afgezet. Apeldoorn, cf , 12.VIL1953 (holo-

type, Leffef, in Zool. Mus.).

[Fore wings with yellow sharply contrasting submarginal line, which is bordered on the

inner side by a broad dark band.}

Dwergen. Harskamp (Zool. Mus.); Zeist (Gorter).
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Diarsia rubi Vieweg. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 243; Cat. IV, p. (250).

Met uitzondering van Rottum is de overal gewone vlinder op alle waddeneilanden

aangetroffen, zelfs op Griend.

De vliegtijd kan al in de tweede helft van april beginnen en tot ver in oktober

voortduren. De uiterste data zijn nu: 17. IV —28. X. De vroege aprildatum werd in

1952 te Apeldoorn genoteerd door Leffef (in 1961 24. IV te Burgh). De laatste

jaren zijn een groot aantal oktober-waarnemingen bekend geworden. Er kan dan

ook weinig twijfel aan bestaan, dat soms een (partiële) derde generatie kan voor-

komen. Waarschijnlijk kan de tweede generatie al in de eerste helft van juli be-

ginnen te vliegen. Daarop wijst de vangst van een vers exemplaar op 7 juli 1956

door Knoop. De derde kan vrij zeker tegen eind september verschijnen, 28. IX.

1959 zag VAN Aartsen niet minder dan 12 stuks aan de Woerdense Verlaat.

Variabiliteit. De soort blijkt zeer variabel te zijn, zowel in kleur als

in tekening. De helder gekleurde en duidelijk getekende f. qiiadrattim Hübner

komt volgens het thans beschikbare materiaal in beide generaties vrijwel even

talrijk voor. Het mooist zijn de extreme helder roodachtig bruine exemplaren.

f. grisea von Hormuzaki, 1916, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, vol. 66, p. 412

{grisea Pfau, 1928). Volgens de oorspronkelijke beschrijving moet deze vorm

zuiver donkergrijze voorvleugels hebben. Dergelijke exemplaren komen weinig bij

ons voor. Een mooie grisea bezit van de Pol van Slijk-Ewijk. De meeste (en dan

nog schaarse) Nederlandse exemplaren zijn slechts overgangen met grijsachtig ge-

tinte voorvleugels.

f. ochrea von Hormuzaki, 1916, 1. c, p. 412. Grondkleur van de voorvleugels

licht okergeelachtig, ongeveer als die van Hoploärina alsines Brahm, schrijft de

auteur. Beter daarom: geelachtig bruin. Zaandam (Westerneng) ; Groet (Peer-

deman).

f. rufa nov. Grondkleur van de voorvleugels helder rood (lichter of donkerder),

zonder bruine tint. Een schitterend (ƒ van Oostkapelle, 13. V. 1959 (holotype,

VAN Aartsen). Verder bekend van: Schiermonnikoog, Haarlem (van Wisse-

lingh); Wageningen, Slijk-Ewijk (van de Pol); Zeist (Zool. Mus.); Amsterdam

(van der Meulen).

[Ground colour of the fore wings clear red (paler or darker), without brown tint.}

f. diluta nov. Grondkleur van de voorvleugels en de thorax sterk verbleekt,

bleek roodbruin. Zeist, (^ , 2.VI.1954 (holotype. Gorter).

[Ground colour of the fore wings and the thorax strongly bleached, pale red-brown.]

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig roodbruin tot zwart-

achtig, tekening nog zichtbaar. Niet talrijk, maar vrij verbreid onder de soort,

zelfs in de duinen.

(Lucas vermeldt de vorm in Ent. Ber., vol. 20, p. 229, I960, onder de naam

borealis Lingonblad {Not. Entom., vol. 16, p. 9, 1936). Volgens de oorspronke-

lijke beschrijving is deze vorm klein en heeft smallere donker grijsbruine voor-

vleugels zonder spoor van rood, met onduidelijke dwarslijnen. Onze donkere rubi

zien er niet zo uit. Bovendien, hoewel slechts drie exemplaren gevangen werden,
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die echter met elkaar overeenstemden, maakt deze Noordfinse vorm wel sterk de

indruk een subspecies te zijn.)

[Ground colour of the fore wings blackish red-brown to blackish, markings still visible.]

f. bicolor nov. Voorvleugels van de wortel tot de middenschaduw normaal van

kleur, van de middenschaduw tot de achterrand verdonkerd; tekening normaal.

Twello, (^, 27.VII.1928 (holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings from the base to the central shade with normal ground colour, from the

central shade to the hind margin darkened; markings normal.]

f. virgata nov. Voorvleugel: wortelveld en achterrandsveld normaal van kleur,

middenveld sterk zwart bestoven, scherp afstekend, tekening nauwelijks zichtbaar.

Wijster, 13.VIII.1938 (holotype, Beijerinck).

[Fore wing: basal area and outer area with normal ground colour, central area blackish,

strongly contrasting, markings hardly visible.]

f. paradoxa nov. Wortelveld en achterrandsveld van de voorvleugels donker,

middenveld licht, scherp afstekend. Plaat 5, fig. 5. Halfweg, cT, 24.V.1959 (holo-

type, VAN Aartsen).

[Basal area and marginal area of the fore wings dark, central area pale, sharply con-

trasting. Plate 5, fig. 5.]

f . juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Dordrecht (de Joncheere)
;

Burgh, 1961 (holotype, Leffef).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 129. Ronde vlek en

niervlek smal met elkaar verbonden. Colmschate (Lukkien); Eefde (Zool. Mus.);

Zeist (Gorter); Rhijnauwen (Leids Mus.); Maarsseveen (de Nijs); Vlaardingen

(van Katwijk); Melissant (Huisman); Burgh, Westenschouwen (Leffef, in

Zool. Mus.); Nuenen (Neijts). Blijkbaar niet zeldzaam.

f. xanthostaxis Lempke, 1939. Nieuwe vindplaatsen: Apeldoorn, Hollandse Ra-

ding (Zool. Mus.); Slijk-Ewijk (van de Pol); Burgh (Leffef, in Zool. Mus.);

Oostkapelle (van Aartsen).

f. obsoleta Lempke, 1939. Exemplaren met vrijwel eenkleurige voorvleugels zijn

blijkbaar niet al te zeldzaam, van vrij veel vindplaatsen bekend.

f. centrifasciata nov. Voorvleugels met duidelijke donkere middenschaduw.

Stellig een zeldzame vorm bij deze soort. Het Zool. Mus. bezit slechts enkele zwak-

ke overgangen. Slijk-Ewijk, cf , 7.VIIL1961 (holotype, van de Pol).

[Fore wings with distinct central shade.]

f. fasciata Meves, 1914. Deze sterk gehande vorm is zeker niet gewoon. Nieuwe

vindplaats: Rectum (van der Meulen).
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f. cruda nov. Eerste en tweede dwarslijn zwart, scherp afstekend. Apeldoorn,

(ƒ, 13. VI. 1956 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Antemedian line and postmedian line black, strongly contrasting.}

Dwergen. Komen nogal voor. Marknesse, Slijk-Ewijk (van de Pol) ; Babberich

(Elfrink); Hollandse Rading, de Cocksdorp (Zool. Mus.); Bussum (ter Laag);

Dubbeldam (Groenendijk); Nuenen (Neijts); Stein (Missiehuis).

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te klein. Slijk-Ewijk

(van de Pol).

[Diarsia florida Schmidt. In Ent. Ber., vol. 15, p. 118. 1954, vermeldde ik florida als

een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna, gebaseerd op twee exemplaren, die door

Nies op 24.VI en 26.VI.1949 in de omgeving van Deurne gevangen waren. Ik ben er nu

echter helemaal niet meer zeker van, of florida inderdaad een goede soort is. De meningen

in het buitenland zijn verdeeld. De Deense lepidopterologen beschouwen florida wel als

zodanig. Maar Deense exemplaren, die ik als florida toegezonden kreeg, kan ik met geen

mogelijkheid van D. rubi onderscheiden. Ze zijn beslist niet opvallend groot en de tint wijkt

in het geheel niet af.

Heydemann bespreekt florida uitvoerig in Int. ent. Z. Guben, vol. 27, p. 222—224, 1933.

Zijn conclusie is, dat het zonder twijfel een goede soort betreft, die zich o.a. onderscheidt

door het voorkomen in slechts één enkele generatie, welke tussen de twee normale van

D. rubi vliegt (eind juni —eind juli) en uitsluitend op vochtige terreinen is aan te treffen

(elzenbroekbos en dergelijke).

In Engeland zijn vlinders, die als D. florida beschouwd worden, vooral bekend uit York-

shire. In Ent. Gazette, vol. 2, p. 71—74, 1951, geeft GooDSONeen verslag van een ex-

peditie naar een van de vangplaatsen, waarbij hem bleek, dat de sterk rood gekleurde

florida pas na middernacht op het licht afkwamen. Van deze vlinders werden eieren ver-

kregen. De rupsen waren niet van die van rubi te onderscheiden, de er uit gekweekte vlin-

ders voor een deel evenmin. Toch is hij overtuigd met een goede soort te doen te hebben.

Zowel Warnecke als Boursin echter zijn weer van mening, dat florida slechts een

vorm van rubi is. Men ziet, het probleem van de soortsbegrenzing is niet zo eenvoudig als

vorige generaties van lepidopterologen wel dachten.

Wat nu de twee door Nies verzamelde exemplaren betreft, ze vallen inderdaad sterk

op door hun roodachtige grondkleur (maar daar zegt Schmidt in zijn oorspronkelijke

beschrijving niets van, hij noemt de grondkleur helder geelbruin). In de collectie van het

Zool. Mus. bevinden zich echter ontwijfelbare exemplaren van rubi (o.a. Den Haag, 8. VI,

Schoorl, 22.V), die er precies zo uitzien. Daarentegen vond ik verder in geen enkele col-

lectie exemplaren, waarbij ik ook maar een ogenblik eraan twijfelde, of ik met rubi of

florida te maken had. De data zeggen voor ons land ook al niet veel. Mooie, gave exempla-

ren van D. rubi vliegen als eerste generatie nog tot eind juni, soms zelfs begin juli en de

tweede generatie kan al begin juli verschijnen.

Bij zoveel twijfel geef ik er daarom de voorkeur aan florida niet als een goede inlandse

soort te beschouwen, doch eerst eens verdere resultaten uit het buitenland af te wachten.]

Amathes Hübner

Subgenus Amathes Hübner

Amathes (Amathes) c-nigrum L. Tijdschrift Entom., vol. 82, p. 246; Cat.

IV, p. (253). De overal algemene vlinder is nu bekend van Texel, Vlieland, Ter-

schelling en Schiermonnikoog. Opvallend is het soms zeer talrijk voorkomen van

de herfstgeneratie, terwijl de daaropvolgende voorjaarsgeneratie altijd weer in be-

trekkelijk klein aantal aanwezig is. Bergmann (Schmetterl. Mitteldeutschl., vol. 4,

(2), p. 157, 1954) heeft hetzelfde in Thüringen opgemerkt. Hij vermoedt, dat
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het grootste deel van de tweede generatie in oktober naar het zuiden trekt en dat

in het begin van de zomer een nieuwe immigratie plaats vindt. Het soms vrij plot-

selinge sterk toenemen van het aantal in het begin van de herfst schrijft hij even-

eens aan immigratie toe. Voorlopig is dit probleem nog niet aan een oplossing toe.

In elk geval behoeven we er niet aan te twijfelen, dat de rups in staat is onze win-

ters door te komen en de soort bij ons dus (ook?) een indigeen is.

De zeer vroege verschijningsdatum, die Coldeweij in 1930 waarnam, is al weer

overtroffen door een die nog veel vroeger ligt. In 1961 ving van Aartsen een

exemplaar op 10 april! Op 25.IV.196l werd een exemplaar te Stein gevangen

(collectie-Missiehuis). Diverse meldingen uit de eerste helft van mei zijn inmiddels

ook bekend geworden, al blijven het toch steeds op zich zelf staande gevallen:

6.V.1961, 7.V.1960, 7.V.1961, 8.V.1956, 9.V.1959. Ook de laatste datum is aan-

merkelijk verschoven. Hij is nu 28.XI (in 1954 te Hoorn, P. de Vries). Andere

novemberdata zijn: 2.XI.1933, 2.XI.1954, 22.XI.1960. Daarom is het mogelijk,

dat soms nog een zeer partiële derde generatie voorkomt. De eerste en de tweede

generatie gaan zonder scherpe grens in elkaar over, zoals blijkt uit de vangst van

een afgevlogen en een vers J* op 20.VII.1957 (Knoop). De korte pauze van

slechts 11 dagen, die in 1939 tussen beide generaties werd aangegeven, deed dit

al vermoeden.

Variabiliteit. De typische vorm met donkergrijze voorvleugels komt wel

het meest voor. Hij is door overgangen met de andere kleurvormen verbonden.

f. nunatrum Esper, [1786]. Gewoon bij cf en $ .

f. rosea Tutt, 1892. Inderdaad bij beide seksen vrij gewoon.

f. grisea Turner, 1939, Brit. Noct., SuppL, vol. 2, p. 165. Voorvleugels licht-

grijs, de tekening iets donkerder bruinachtig grijs in plaats van zwart. Tienhoven

(DE Nijs).

f. pallida nov. Grondkleur van de voorvleugels witachtig grijs, zwarte tekening

normaal. Zeist, <ƒ , 1. IX. 195 5 (holotype, Gorter).

[Ground colour of the fore wings whitish grey, black markings normal.]

f. albinotka Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 6A, p. 130, pi. V, fig. 5. Lichaam

en voorvleugels zeer licht grijs; de vlekken onzichtbaar (alleen bij schuin opvallend

licht is de tekening net te zien) ; achtervleugels eenkleurig wit. Van deze zeer op-

vallende albinistische vorm, waarvan Cockayne drie exemplaren uit Engeland

kende, werd 30.VIII.1955 een (ƒ te Hoorn gevangen (Zool. Mus.).

f. fuscolimbata nov. Grondkleur van de voorvleugels licht van kleur, het fran-

jeveld zwart, scherp afstekend. Wiessel, cT, 24. VIII. 1959 (holotype, Leffef, in

Zool. Mus.); Groessen (van de Pol).

[Ground colour of the fore wings pale, marginal area black, sharply contrasting.}

f. su f f usa Tutt, 1892. Bij extreme exemplaren kan de grondkleur van de voor-

vleugels zwart worden. De vorm is vooral bij het $ gewoon, bij het cf veel zeld-

zamer.

f. umbrata Schultz, 1908. Exemplaren, waarbij de voorvleugels zo verdonkerd

zijn, dat de lichte voorrandsvlek vrijwel niet meer afsteekt, blijven vrij zeldzaam.



(593) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlatidse Macrolepidoptera 215

Nieuwe vindplaatsen: Crollo (Leffef); Lelystad, Gassel, Rijckholt (van de Pol);

Apeldoorn, Hoog-Keppel, Den Haag (Zool. Mus.); Maarssen (de Nijs); Half-

weg (van Aartsen); Oostvoorne (Lucas).

f. juncta Lempke, 1939. Lelystad (van de Pol); Apeldoorn (Leffef, in Zool.

Mus.); Otterlo, Halfweg (van Aartsen); Maarssen (de Nijs); Amsterdam (van

der Meulen); Wormerveer (Huisenga); Wassenaar (van Wisselingh) .

f. semiconfluens nov. De ronde vlek en de niervlek smal met elkaar verbonden

(in de regel in de bovenhoek, maar soms in de benedenhoek en een heel enkele

maal zelfs in beide hoeken). Apeldoorn, (ƒ, 19.VIII.1953 (holotype, Leffef, in

Zool. Mus.); Lelystad, Winterswijk, Slijk-Ewijk (hierbij alle vermelde mogelijk-

heden, VAN DE Pol) ; Zeist (Gorter) ; Maarssen (de Nijs) .

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus (as a rule in the upper corner,

but sometimes in the lower corner and very rarely even in both corners).]

f. immaculata Lempke, 1939- Een goed exemplaar van deze zeldzame vorm van

Amsterdam (van der Meulen).

f. cruda nov. Voorvleugels met scherp afstekende eerste en tweede dwarslijn.

Slijk-Ewijk, cf , 1.VL1960 (holotype, van de Pol).

[Fore wings with sharply contrasting antemedian line and postmedian line.}

f. signata nov. De golf lijn aan de binnenzijde donker afgezet en scherp af-

stekend. Slijk-Ewijk, cT, 13.IX.1960 (holotype, van de Pol).

[The submarginal line on the fore wings bordered on the inner side with a .dark shade

and sharply contrasting.}

f. brevipennis nov. Voor- en achtervleugels te kort. Hendrik-Ido- Ambacht, $ ,

15. IX. 1961 (holotype. Bogaard).

[Fore and hind wings too short.}

Dwergen. Raalte (Flint); Deventer (Lukkien); Mehssant (Huisman); Valke-

nisse (VAN Aartsen); Nuenen (Neijts); Eijs (Wilings).

Teratologische exemplaren. Achterrand van de rechter voorvleu-

gel gegolfd. Amsterdam (Peerdeman).

Linker voorvleugel te klein. Lelystad (van de Pol).

Linker achtervleugel te klein. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.).

Amathes (Amathes) ditrapezium Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 247;

Cat. IV, p. (254). De in 1939 opgegeven biotopen zijn juist. Slechts enkele vind-

plaatsen zijn buiten deze terreinen bekend geworden en deze zullen voor het groot-

ste deel wel zwervers betreffen. Hoewel de vlinder over het algemeen zeker niet

gewoon is, kan hij plaatselijk toch wel een geregelde verschijning zijn. In het Wad-

dendistrict is hij nu bekend van Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.

In vroege jaren kan ditrapezium soms al half mei beginnen te vliegen, maar dit

blijft toch een grote uitzondering. De vroegste datum is nu 13.V (in 1943 ge-

noteerd door VAN Wisselingh). Daarop volgt 6.VI, een waarneming van van

de Pol in 1959. De laatste datum blijft 12.VIII.
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Vindplaatsen. Fr.: Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Leeuwarden, Duurs-

woude, Olterterp, Beetsterzwaag, Rijs. Gr.: Glimmen, Onnen, Noordlaren. Dr.: Peize,

Roden, Veenhuizen, Donderen, Schipborg, Grolle, Odoorn, Vledder, Havelte. Ov.: Volthe,

Albergen, Ommen, Diepenveen, Deventer, Vollenhove, Marknesse. Gdl.: Epe, Heerde,

Wiessel, Teuge, Terwolde, Appen, Empe, Laag-Soeren, Ede; Aalten. Utr.: Woudenberg,

Zeist (vrij gewoon, Gorter), Bunnik, Cothen. N.H.: Hoorn (één exemplaar in 1956,

Houtman), Heemskerk, Heemstede. Z.H.: Voorschoten, Meijendel, Staelduin. Zl.:

Burgh, Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Bosschenhoofd, Best, Gassel, Someren^,

Deurne. Lbg.: Swalmen, Vlodrop, Montfort, Brunssum, Simpelveld, Geulem, Eijs, Grons-

veld, Mechelen, Epen, Terziet, Holset, Vaals.

Variabiliteit. De vlinder is sexueel dimorf. De mannetjes zijn lichter,

roder, de wijfjes donkerder, meer zwartachtig rood.

f. nïgrescens Wehrli, 1913, Mïtt. Thurg. naturj. Ges., Heft 20, p. 247. Grond-

kleur van de voorvleugels zwartachtig. De extreem donkere wijfjesvorm, niet ge-

woon. Roden (Zool. Mus.); Wijster (Beijerinck) ; Havelte, Volthe (van der

Meulen); Marknesse, Slijk-Ewijk, Cothen (van de Pol); Aerdenhout, Epen

QVANWiSSELINGH).

f. umbrata nov. De voorvleugels zijn zo verdonkerd, dat de tekening nauwelijks

meer zichtbaar is en de lichte vlek bijna niet meer afsteekt. Vaals, $ , 15.VII.1958

(holotype, Lücker).

{The fore wings are so .darkened, that the markings are hardly visible and the pale

spot has nearly disappeared.]

f. rufescens nov. Grondkleur van de voorvleugels roodachtig. Slijk-Ewijk, (^

,

20.VI.1960 (holotype, van de Pol).

[Ground colour of the fore wings reddish.]

f. pallida Hoffmann, 1915, Mitt, naturw. Ver. Steiermark, vol. 51, p. 349.

Grondkleur van de voorvleugels licht bruinachtig. Best, cT, 1961 (van Aartsen).

f. unimacula nov. De niervlek ontbreekt. Bussum, (^ , 4. VII. 1892 (holotype.

Zool. Mus.).

[The reniform is absent.]

f. immaculata nov. Op de voorvleugels ontbreekt het zwarte subapicale vlekje.

Wiessel, (ƒ, 27.VII.1959 (holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Fore wings: the black subapical spot is absent.]

f. signata Lempke, 1939. Nieuwe vindplaatsen: Hatert, Epen (van Wisse-

lingh).

Amathes (Amathes) triangulum Hufnagel. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 247;

Cat. IV, p. (254). De vlinder kan op allerlei grondsoorten voorkomen, maar is

toch wel het gewoonst op niet te droge zandgronden. Overigens is hij zowel in het

Hafdistrict als in het Fluviatiel District gevonden, maar is vooral in het laatst-

genoemde gebied over het algemeen geen gewone verschijning. Te Melissant bijv.

zag Huisman zijn eerste exemplaar pas in 1959. In het Waddendistrict is triangu-

lum nu bekend van Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.
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De vliegtijd kan eind naei beginnen en tot eind oktober duren en wordt nu:

30. V

—

25.x. Beide uiterste data werden te Stein waargenomen, de eerste in 1959,

de laatste in 1956 (Pater Munsters). Vangsten in oktober zijn echter grote uit-

zonderingen. De voorlaatste datum is 5. IX, toen wijlen Prof. Brouwer in 1941

een exemplaar te Zeist onder een heipol vond. Vermoedelijk is het oktoberdier een

vertegenwoordiger van een maar zelden voorkomende partiële tweede generatie.

Variabiliteit. In overeenstemming met de vrij vage beschrijving van

Hufnagel is het wel het beste exemplaren met roodachtige voorvleugels als typisch

te beschouwen. Dergelijke vlinders zijn bij ons vrij zeldzaam (in Zool. Mus. slechts

twee stuks van Eefde en Haarlem!), maar ze zijn waarschijnlijk toch wel op de

meeste plaatsen onder de soort aan te treffen.

De twee donkere vlekken staan los van elkaar (gewoon), of zijn in het andere

uiterste geval breed met elkaar verbonden (zeldzaam). Alle mogelijke tussenstadia

komen voor.

f. intermedia Tutt, 1892. Deze vorm met roodachtig of paarsachtig grijze voor-

vleugels is inderdaad wel de meest voorkomende. Hij is door overgangen met de

typische kleurvorm verbonden.

f. pallida nov. Grondkleur van de voorvleugels lichtgrijs, zonder enige rode of

purperachtige tint. Apeldoorn (Leffef); Hilversum, $, 15.VII.1938 (holotype,

Zool. Mus.).

TGround colour of the fore wings pale grey, without a trace of red or purple.]

f. grisea nov. Grondkleur van de voorvleugels zuiver donkergrijs. Hilversum,

9 , 8.VI.1938 (holotype, Zool. Mus.); Best (van Aartsen).

[Ground colour of the fore wings pure dark grey.}

f. obscura nov. Grondkleur van de voorvleugels donker paarsachtig grijs. De
donkerste vorm, die ik uit ons land gezien heb. Niet onder het oudere materiaal

aanwezig en ook nu nog niet gewoon, maar wel al tamelijk verbreid onder de

soort, zodat ik zelfs geen lijstje van vindplaatsen behoef te geven.

Holotype: J* van Apeldoorn, 17. VI. 1957, Leffef leg., in Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings dark purplish grey. The darkest form occurring at

present in the Netherlands, and probably of modern origin.}

f. fuscolimbata nov. Het deel van de voorvleugels tussen tweede dwarslijn en

achterrand is donkerder dan de rest van de vleugel. Plaat 2, fig. 9. Amsterdamse

Bos, c^, 25.VI.1960 (holotype, Peerdeman).

[The part of the fore wing between postmedian line and outer margin is darker than the

rest of the wing. Plate 2, fig. 8.]

f. basilinea nov. Van de (vaak onzichtbare) tapvlek loopt een zwarte lijn wor-

telwaarts naar de donkere vlek aan de halve dwarslijn. Bussum, 18. VII. 1957

(holotype, ter Laag).

[A black line runs from the (often invisible) claviform to the dark spot on the basal

line.]
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f. cruda nov. Eerste en tweede dwarslijn zwart, scherp afstekend. „Friesland",

Eefde, Apeldoorn (Zoöl. Mus.); Warnsveld (Leids Mus.); Colmschate (een prach-

tig bont exemplaar, waarbij alle dwarslijnen scherp donker afsteken, Lukkien);

Zeist, ö", 9.VII.1956 (holotype, Gorter).

[Antemedian line and postmedian line black, strongly contrasting.}

f. approximata van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 142. De tweede

dwarslijn zover wortelwaarts verschoven, dat hij de niervlek raakt. Haamstede, cf ,

1935 (van Wisselingh).

f. signala Lempke, 1939. Nieuwe vindplaatsen: Winterswijk (van de Pol);

Hatert, Aerdenhout (van Wisselingh); Amsterdam (Zoöl. Mus.); Amsterdamse

Bos (Peerdeman); Heemskerk (de Boer); Dordrecht (de Roo); Best (van

Aartsen).

f. immaculaia Lempke. Deze vorm blijkt toch wel een zeldzaamheid te zijn.

Nieuwe vindplaatsen: Bijvank (Scholten); Bennekom (van de Pol); Amster-

damse Bos (bijna, Peerdeman).

Dwergen. Vledder (Brouwer). Wiessel (Leffef, in Zoöl. Mus.); Apeldoorn

(Bank); Arnhem (Zoöl. Mus.); Leiden (Kroon).

Teratologische exemplaren. Linker vleugels te klein. Holset

(Lukkien).

Linker voorvleugel te smal, tekening daardoor afwijkend. Swalmen (Lücker).

Beide voorvleugels smal, lang uitgerekt. Bennekom, J*, 1953 (van de Pol).

(Zie ook de opmerking aan het slot van Scotia exclamationisl).

Amathes (Amathes) baja Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 244; Cat. IV,

p. (251). In hoofdzaak een bewoner van bosachtige gebieden, wat dus betekent,

dat baja bij ons vooral in de zandstreken voorkomt. Slechts enkele vindplaatsen

zijn daarbuiten bekend geworden. Plaatselijk kan de vlinder gewoon zijn. In het

Waddendistrict nu bekend van Texel, Vlieland en Terschelling.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 5. VII —17. IX. Hoofdvliegtijd:

tweede en derde decade van augustus.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Vlieland, Leeuwarden, Fochtelo, Brandeveen,

Nijetrijne. Dr.: Norg, Zuidlaren, GroUo, O.doorn, Wijster, Dwingelo, Havelte. Ov.: Dene-

kamp, Volthe, Albergen, Almelo, Rectum, Saasveld (Molenven), Enschede, Frieswijk, Bath-

men, Colmschate. Gdl.: Leuvenum, Hulshorst, Vierhouten, Tongeren, Heerde, Wiessel,

Hoog-Soeren, Teuge, Wilp, Empe, Hoenderlo, Otterlo, Harskamp, Ede; de Velhorst, Koren-

burgerveen, Aalten, Hoog-Keppel, Drempt, Babberich, Loerbeek, Groessen. Utr.: Amers-

foort, Bilthoven, Hollandse Rading. N.H.: 's-Graveland, Blaricum, Naarden, Weesp, Am-
sterdamse Bos, de Koog (Texel), Hargen, Bakkum, Heemskerk, Beverwijk, Velzen, Heem-
stede. Z.H.: Meijendel, Staelduin. Zl.: Burgh, Westenschouwen, Domburg. N.B.: Hooger-

heide, Oudenbosch, Bosschenhoofd, Oosterhout, Waalwijk, Tilburg, Hilvarenbeek, Helvoirt,

Kampina, Eindhoven, Geldrop, Helmond, Deurne, Gassel. Lbg.: Arcen, Steijl, Maalbroek,

Stein, Brunssum, Eijs, Wijlre, Gerendal, Geulem, Cannerbos, Eijsden, Cadier, Gronsveld,

Rijckholt, Margraten, Gulpen, Vijlen^, Lemiers, Vaals.

Variabiliteit, f. grisea Tutt, 1892. Deze grij sachtige vorm is bijna even

gewoon als de typische roodbruine tot bruinachtige vormen. Overal onder de soort

aan te treffen.



(597) B. J. Lempke : Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 219

f. purpurea Tutt, 1892. Niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Wijster (Beije-

rinck); Volthe, Eperheide (van der Meulen); Apeldoorn (Leffef, in Zool.

Mus.); Bennekom, Gassel (van de Pol); Hatert, Aerdenhout (van Wisse-

lingh); Kampina (Lucas).

f. caerulescens Tutt, 1892. Evenmin gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Saasveld,

Eperheide (van der Meulen); Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Hoog-

Soeren (Lucas).

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Apeldoorn, $ , lO.VIIL

1908 (holotype, DE Vos); Roermond (Franssen).

[Orbicular and reniform touch each other.}

f. nictitans nov. Ronde vlek en niervlek opvallend licht geringd. Apeldoorn,

ö", 1953 (Leffef, in Zool. Mus.); Hilversum, (^ , 28.VIL1941 (holotype, Zool.

Mus.).

[Orbicular and reniform with striking clear circumscription.}

f. monachi Meves, 1914. Exemplaren met zo goed als verdwenen tekening zijn

zeldzaam. Nieuwe vindplaatsen: Hollandse Rading (Gorter); Aerdenhout (van

Wisselingh) .

f. centrifasciata nov. Voorvleugels met opvallend donkere brede middenscha-

duw over ronde vlek en niervlek. Apeldoorn, ? , 12.VIIL1953 (holotype, Leffef,

in Zool. Mus.).

[Fore wings with broad dark central shade.}

f. punctata Aurivillius, 1888. Niet gewoon. Nieuwe vindplaatsen: Hollandse

Rading, Bussum (Zool. Mus.); Deurne (Nies); Eperheide (van der Meulen).

f. immaculata Hoffman, 1910. Raalte (Flint). Colmschate (Lukkien). Apel-

doorn (Leffef, in Zool. Mus.); Oosterbeek (bijna. Zool. Mus.).

f. brevipennis nov. Voor- en achtervleugels sterk verkort. Apeldoorn, ^f,

22.Vin.1892 (holotype) en $ , 10.VIII.1908 (tegelijk f. ]tmcta, beide in collectie-

DE Vos).

[Fore and hind wings strongly shortened.}

Dwergen. Apeldoorn (Zool. Mus.); Bennekom (van de Pol); Eindhoven

(Haanstra).

Teratologisch exemplaar. Linker voorvleugel te klein. Wiessel,

cf (Leffef, in Zool. Mus.).

Rechter vleugels te klein. Dwingelo (Zool. Mus.).

Amathes (Amathes) castanea Esper. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 249; Cat.

IV, p. (256). Nog steeds in de heidestreken te vinden, maar met dit biotoop

natuurlijk sterk achteruit gegaan. Er zijn dan ook weinig nieuwe vindplaatsen.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 5.VIII —19.IX. De hoofdvliegtijd

is wel eind augustus, begin september.

Vindplaatsen. Gdl.: Ermelo, Uchelen, Otterio, Kootwijk, Ede; Aalten. N.B.:

Oudenbosch, Bosschenhoofd, Drunen, Haaren. Lbg.: Swalmen, Melick.

Variabiliteit. Geen nieuwe gegevens.
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Amathes (Amathes) sexstrigata Haworth. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 249;

Cat. IV, p. (256). Uit de combinatie van beide lijsten van vindplaatsen blijkt, dat

de vlinder inderdaad in allerlei biotopen kan voorkomen, hoewel hij toch een

voorkeur heeft voor niet al te droge gebieden. In het Waddendistrict is hij tot

nog toe alleen aangetroffen op Texel en Terschelling.

De vliegtijd kan iets later eindigen en wordt nu: 16. VII —19. IX.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling. Gr.: Delfzijl, Groningen, Glimmen, Noordlaren

Dr.: Peize, Donderen, Norg. GroUo. Ov.: Volthe, Albergen, Vriezenveen, Aadorp, Rectum
Saasvelid (Molenven), Borne, Boekelo, Raalte, Beerze, Vollenhove. Gdl.: Tongeren, Wiessel

Teuge, Wilp, Terwolde, Laag-Soeren, Hoenderlo, Bennekom, Wageningen; Almen, Wientjes

voort, Korenburgerveen, Doetinchem, Babberich, Groessen; Slijk-Ewijk, Ingen. Utr.: Grebbe,

Amerongen, Soestdijk, Hollandse Rading. N.H.: Weesp, de Cocksdorp, Heemskerk, Sant

poort, Overveen. Z.H.: Meijendel, Staelduin, Vlaardingen,, Krimpen aan den IJssel, Krim
pen aan de Lek, Dordrecht, Oostvoorne, Melissant, Goeree. Zl.: Burgh, Westenschouwenj,

N.B.: Oudenbosch, Hilvarenbeek, Best, Geldrop, Nuenen. Lbg.: Plasmolen, Arcen, Tegelen

Melick, Montfort, Stein, Amstenrade, Brunssum, Eijs, Gronsveld, Rijckholt, Vijlen, Vaals

Variabiliteit. Hoewel de vlinder zeer weinig varieert, komt toch een

donkere kleurvorm voor, die duidelijk van de gewone afwijkt. De soort blijkt vrij

sterk sexueel dimorf te zijn.

f. fusca nov. Grondkleur van de voorvleugels donkerbruin. Stellig wel overal

onder de soort voorkomend. De meeste wijfjes behoren er toe en een klein deel

der mannetjes.

Holotype: cf van Apeldoorn, 7.VIII.1893, in collectie Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings dark brown.]

Amathes (Amathes) xanthographa Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 248;

Cat. IV, p. (255). Met uitzondering van Rottum is de overal algemene vlinder

nu bekend van alle waddeneilanden.

Dat ook bij deze soort de normale vliegtijd vroeger kan beginnen dan in 1939

bekend was, spreekt wel haast vanzelf. Naast de exceptionele juni-datum die in

1939 vermeld werd, is nu ook een vangst uit de eerste helft van juli gemeld. Op
12.VII.1956 ving Bogaard een exemplaar te Zuidlaren. Maar ook dit moet als

abnormaal vroeg beschouwd worden. Een nu vrij normale eerste datum is daaren-

tegen wel 29. VIL In 1961 werd op deze dag het eerste exemplaar te Burgh waar-

genomen (Leffef). De laatste datum is opgeschoven tot in het begin van oktober.

Op 4.x. 1961 kwamen te Westenschouwen niet minder dan acht af gevlogen vlin-

ders op de menglichtlamp af (Leffef). Dit wijst er op, dat de slotdatum zelfs nog

wel iets later zal kunnen vallen. In elk geval zijn de normale grenzen nu dus:

29.VII— 4.x. (N.B. In 1962 nog op 5.X, Bogaard).

Variabiliteit. Zowel bij (ƒ als $ is het de typische vorm die het meest

voorkomt.

f. rufescens Tutt, 1892. Exemplaren met licht roodachtige voorvleugels zijn vrij

zeldzaam. In de collectie van het Zool. Mus. bevinden zich op het ogenblik

slechts zes mannetjes en twee wijfjes. Toch zal de vorm wel op de meeste plaatsen

zijn aan te treffen.

f. diluta nov. Grondkleur van thorax en voorvleugels bleekrood, vlekken

weinig afstekend. Beemster, 9 ,
30.VIII.1958 (holotype, Huisenga).
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[Ground colour of thorax and fore wings pale red, stigmata indistinct. The name should

be used for all specimens with bleached ground colour, independant of the tint.}

f. brunnea nov. Grondkleur van de voorvleugels zuiver bruin, zonder rode of

zwartachtige tint. Wageningen, Bennekom, Simpelveld, ? , september 1954 (holo-

type, VAN DE Pol).

[Ground colour of the fore wings pure brown, without red or blackish tint.]

f. bicolor nov. Binnenhelft van de voorvleugels licht, buitenhelft donker. Wa-
geningen, $, 5.VIII.1954 (holotype, van de Pol).

[Basal half of the fore wings pale, outer half dark.]

f. oh scura Tutt, 1892. Exemplaren met zwartachtig rode voorvleugels zijn be-

slist niet zeldzaam, vooral niet bij het $ .

f. cinerascens nov. (^cohaesa auct., nee Herrich-Schäf fer) . Grondkleur van de

voorvleugels licht grijsachtig. Niet zeldzaam, zowel bij cf als $ wel haast overal

onder de soort aan te treffen.

Holotype: cf van Numansdorp, 21. VIII. 1905, in collectie-Zoöl. Mus.

(Amathes cohaesa Herrich-Schäf f er is niet een vorm van A. xanthographa, maar

een goede soort. Zie Wiltshire, 1952, Bull. Soc. Fouad I Ent., vol. 36, p. 175).

[Ground colour of the fore wings pale greyish.]

f. budensis Freyer, 1838. Exemplaren met donkergrijze tot zwartgrijze voor-

vleugels zijn zowel bij cf als $ gewoon.

f. nigra Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 125. Grondkleur van de voorvleugels

zwartachtig. Bussum (ter Laag); Heemskerk (van Aartsen).

f. unicolor Failla, 1888. Exemplaren met eenkleurige voorvleugels, waarop alle

tekening verdwenen is, komen vooral bij de donkere kleurvormen voor en zijn

vrijwel alle wijfjes. Ik ken ze van tal van vindplaatsen, zodat ze stellig wel haast

overal onder de soort zijn te vinden.

Van Wisselingh bezit een lichtgrijs (^ van Aerdenhout.

f. xanthostaxis Dannehl, 1925. Deze mooie bonte vorm komt vooral bij het

(S voor. Hoewel hij niet gewoon is, ken ik hem toch van zoveel vindplaatsen, dat

een opsomming ervan achterwege kan blijven.

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Utrecht, $ , 10. VIII (holo-

type, Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden. Zou-

telande, 1939 (holotype. Brouwer); Aerdenhout (links, van Wisselingh).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.]

f. margineornata Dannehl, 1925. De vorm met de volledige lichte golflijn blijkt

toch zeldzaam te zijn. Nieuwe vindplaatsen: Noordbroek (Zool. Mus.); Vollen-
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hove (Winters); Montferland (Scholten); Amsterdamse Bos (Peerdeman);

Beemster (Huisenga); Hilvarenbeek (Stoppelenburg).

f. signala Lempke, 1939. Waarschijnlijk uitsluitend bij het cf voorkomend.

Niet al te zeldzaam. Glimmen, Bennekom (van de Pol); De Lutte, Soest, Hil-

versum, Amsterdam, Wijk aan Zee (Zool. Mus.); Beemster (Huisenga); Over-

veen, Aerdenhout, Bergeijk (van Wisselingh).

Dwergen. Bussum (Zool. Mus.); Amsterdamse Bos (Peerdeman); Heemskerk

(van Aartsen).

Teratologische exemplaren. Linker vleugels te klein. Bussum,

cf (Zool. Mus.).

Linker voorvleugel te klein. Slijk-Ewijk (van de Pol).

Voorvleugels smal. Eefde (Zool. Mus.).

Rechter achtervleugel te klein. Oosterwolde (van Randen).

Amathes (Amathes) agathina Duponchel. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 245;

Cat. IV, p. (252). In het in 1939 vermelde verspreidingsgebied zijn enkele nieuwe

vindplaatsen bekend geworden, terwijl de vlinder nu ook in het noorden van het

land is aangetroffen en zelfs op een van de waddeneilanden.

De vliegtijd kan wat eerder beginnen en wat later eindigen dan in 1939 be-

kend was. De uiterste data zijn nu: 19.VIII —26.IX.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (augustus 1951, Bentinck). Gr.: Glimmen (van

DE Pol). Dr.: Norg (1951, Wilmink); Assen (1953, van de Pol); Crollo (I960, Leffef).

Gdl.: Wiessel (Leffef); Assel (idem); Uchelen (2 september 1961 niet minder dan 26

exemplaren op licht, daarvoor in verschillende jaren rupsen gevonden en imagines gevangen,

idem); Hoenderlo (idem); Kootwijk (Leffef, Lucas); Bennekom (1961, Branger, Slob).

Utr.: Zeist (13. IX. 1953 een 2, Gorter). N.B.: Gassel ($, 1957, van de Pol). Lbg.:

Arcen (1961, van Aartsen); Steijl (1934, Stoffels); Stein (7 en 11 september 1957,

Missiehuis; zeer waarschijnlijk overgevlogen uit het Belgische gebied); Epen (30.Vin.l957,

VAN Wisselingh); Vijlen (1961, Leffef).

Variabiliteit, f. rosea Tutt, 1892. Uchelen (Leffef).

f. scopariae Millière, 1864, Iconographie, vol. 2, p. 151, pi. 19, fig. 3. Grond-

kleur van de voorvleugels purperachtig zwart. Gassel, $ (van de Pol).

f. tangens nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar even boven de

binnenrand om daarna weer uit elkaar te lopen. Assen, ç^ , 29.VIII.1953 (holo-

type, VAN DE Pol).

[Fore wings: the antemedian line and the postmedian line touch each other a little above

the inner margin and then separate again.]

Naenia Stephens

Naenia typica L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 233; Cat. IV, p. (240). Hoe-

wel de vlinder door vrijwel het gehele land voorkomt, is hij lang niet overal

gewoon, vooral niet op drogere gronden. Het meest is hij aan te treffen in

vochtige gebieden. In het Waddendistrict is hij nu bekend van Vlieland, Ter-

schelling en Schiermonnikoog.

De grenzen van de vliegtijd komen iets verder uit elkaar te liggen en worden
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nu: 5. VI —20. VIII. De vroegste datum werd in 1943 door Knoop waargenomen.

Een geheel buiten de normale vliegtijd vallende datum is 9 mei 1943 (Wasse-

naar, VAN WiSSELINGH).

Variabiliteit, f. brunnea Tutt, 1892. Met deze naam wordt ongetwijfeld

een vorm bedoeld met helder bruinachtige grondkleur, lichter dus dan de normale

donker bruingrijze. Deze is bij ons niet gewoon. Delfzijl, Heemstede, Wassenaar

(van Wisselingh); Bolsward, Arnhem, Doorn, Breda (Zool. Mus); Wiessel

(Lucas).

f. obscura Spuler, 1906. De beschrijving die in 1939 gegeven werd, is niet

juist. Spuler beschrijft in één zin namelijk twee verschillende vormen en voor

de tweede daarvan is de naam obscura bestemd. Dit is, zoals deze naam al aan-

duidt, een donkere vorm. Hij moet dus gebruikt worden voor exemplaren met

zwartbruine grondkleur. Deze zijn bij ons niet gewoon, maar te oordelen naar

het materiaal in het Zool. Mus. komen ze wel op de meeste plaatsen onder de

soort voor, bij het cf meer dan bij het $ .

f. pallida van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 142. Grondkleur van de

voorvleugels lichtgrijs, de donkere tekening sterk afstekend. Wassenaar (van

Wisselingh) .

f. virgata nov. Voorvleugels licht bruingrijs; de eerste dwarslijn wortelwaarts

en de tweede dwarslijn franjewaarts donker afgezet, zodat twee scherp afstekende

donkere bandjes ontstaan. Plaat 5, fig. 6. Geulem, $, 18.VII.1950 (holotype.

Hardonk leg., in Zooi. Mus.).

[Fore wings pale brown-grey; antemedian line on its basal side with a dark border and

postmedian line on its outer side, so that two sharply contrasting dark bands result. Plate 5,

fig. 6.]

f. uniformata nov. (obscura Lempke, 1939, nee Spuler, 1906). Op de voor-

vleugels is de lichte lijnentekening verdwenen behalve in de regel de omranding

van ronde vlek en niervlek. Gewoon bij het cf, bij het $ veel zeldzamer (in

Zool. Mus. slechts één $ van Hilversum).

Holotype: cf van Amsterdam, 4.IV.1892, e.l., in collectie-Zoöl. Mus.

[The pale lines on the fore wings have disappeared except as a rule the circumscriptions

of the orbicular and the reniform. This unicolorous form is common with the Dutch males,

but very rare with the females.}

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Amsterdam, cf, 23. VI.

1935 (holotype, Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconjluens Lempke, 1939. Weesp (Zool. Mus.); Wassenaar (van Wis-

selingh) .

f. biorbiculata nov. De ronde vlek in twee boven elkaar liggende vlekken ge-

deeld. Melissant, cf, 5. VIII. 1954 (holotype, Huisman).

[The orbicular divided into two superposed spots.]
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f. brevtpennis Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 34. Alle vleugels zijn

te kort. Wageningen (van de Pol); Oegstgeest (Mevr. Martin).

Dwergen. Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.); Vorden (Zool. Mus.); Oost-

kapelle (van Aartsen); Waalwijk (Didden); Bergeijk (van Oosten); Geldrop

(Haanstra).

Teratologische exemplaren. Linker vleugels te klein. Melissant

(Huisman).

Linker achtervleugel veel te klein. Deurne (Nies).

Eurois Hübner

Eurois occulta L. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 234; Cat. IV, p. (241). Hoewel

het hoofdverspreidingsgebied ongetwijfeld gevormd wordt door bosachtige stre-

ken en daardoor vooral de zandgronden, zijn toch een vrij groot aantal vindplaat-

sen buiten deze biotopen bekend geworden. Bijna steeds echter betreft het slechts

één enkel exemplaar, zodat het wel zeer de vraag is, of de vlinder inderdaad in

het Hafdistrict en het Fluviatiel District thuis hoort. Vrijwel zeker hebben we in

al deze gevallen met zwervers te maken. In dit verband moet opgemerkt worden,

dat occulta tegenwoordig in Engeland (maar niet in Schotland, zie Crewdson,

Entomologist, vol. 95, p. 32, 1962) een rariteit geworden is, die in de trekver-

slagen vermeld wordt onder de rubriek ,, rarer vagrant insects" en daarin de meeste

jaren ontbreekt. Zover is het bij ons zeker niet gekomen. Op de zandgronden is

de vlinder stellig inheems, al is hij op de meeste plaatsen niet gewoon. Des te

opvallender was de explosieve toename in 1953 in de omgeving van Hoenderlo,

waar occulta toen enorm talrijk op de stroop kwam en stellig bij duizenden vloog

(Leffef). Hoewel het dier geregeld op de droge Veluwe voorkomt, is deze over-

vloed slechts tot één jaar beperkt gebleven, op zich zelf al een merkwaardig ver-

schijnsel. Leffef schrijft: ,,De rups eet graag bosbes in het najaar, berk in het

voorjaar. Het merkwaardige is, dat ik de rups nooit in het bos vond, maar ge-

regeld aan de randen en liefst op zwerf berken in de hei of langs grasranden".

De vliegtijd kan tot begin september duren en wordt nu: 14. VI —6. IX.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling (17.VIII.196l, slechts één exemplaar! Leffef),

Beetsterzwaag. Gr.: Glimmen, Onnen. Dr.: Veenhuizen, Grollo, Dwingelo. Ov.: Almelo,

Tusveld, Boekelo, Bornerbroek, Raalte, Frieswijk, Colmschate, Vollenhove. Gdl.: Ermelo,

Hulshorst, Tongeren, Terwolde (waarschijnlijk ook een zwerver, Leffef), Gietelo, Beek-

bergen, Leesten (Uchelen), Dabbelo, Hoenderlo, Otterlo, Harskamp; Wientjesvoort, Win-

terswijk. Utr.: Leersum, Austerlitz, Zeist, Soestduinen, Soest. N.H.: Laren, Bussum, Weesp,

Amsterdamse Bos (één exemplaar in 1961, Peerdeman), Middelie (één exemplaar in 1947,

DE Boer), Texel, Catrijp, Heemskerk, Heen.stede. Z.H.: Wassenaar, Delft (één exemplaar

in 1960, VAN Oosten), Staelduin (één exemplaar in 1952, van Katwijk), Oostvoorne

(verscheidene exemplaren), Melissant (drie exemplaren in 1955, Huisman). ZL: Westen-

schouwen (1962, Leffef). N.B.: Vught. Lbg.: Rijckholt, Epen, Vaals.

Variabiliteit. De vlinder is zeer variabel. Naast de typische hoofdvorm

komen nog verschillende andere vormen in ons land voor.

f. roseovirgata Dannehl, 1929, Mitt. Münchener ent. Ges., vol. 19, p. 99. De

voorvleugels gedeeltelijk rose gekleurd. Apeldoorn (Zool. Mus.); Dabbelo (Lef-

fef, in Zool. Mus.).
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f. grisea Hannemann, 1915, Int. ent. Z. Guben, vol. 9, p. 46. De voorvleugels

vrijwel eenkleurig grijs, maar de tekening blijft duidelijk zichtbaar. Veenhuizen,

Dabbeloo, Bussum (Zool. Mus.); Bergeijk (van Wisselingh).

f. paradoxa nov. Wortelveld en achterrandsveld van de voorvleugels zwart-

achtig grijs, middenveld lichter, duidelijk afstekend. Dabbelo, cf, 28.VI.1953

(holotype), Wiessel, cT, 1954 Leffef, in Zool. Mus.).

[Fore wings with basal area and marginal area blackish grey, central area paler, distinctly

contrasting.}

f. variegata nov. Voorvleugels met zwartachtige grondkleur; de tweede dwars-

lijn aan de binnenzijde breed licht afgezet; van deze dwarslijn naar de golf lijn

lopen zwarte strepen langs de aderen. Een prachtige bonte vorm. Dabbelo, $ ,

1. VII. 195 3 (holotype. Gorter).

[Ground colour of the fore wings blackish; postmedian line bordered on its inner side by

a broad pale band; from this line to the submarginal line black lines along the nervures. A
splendid variegated form.]

f. brunnescens nov. Grondkleur van de voorvleugels donkerbruin, niet zwart.

Komt met uitzondering van de grondkleur met de volgende vorm overeen. Dat dit

geen kwestie van verkleuring is, blijkt hieruit, dat zich in het Leids Mus. even

oude exemplaren van beide kleurtypen bevinden, alle afkomstig uit de coUectie-

Heylaerts. De vorm is niet gewoon. Beek-Didam, cT, e. 1. (Zool. Mus.); Breda

(Leids Mus., Zool. Mus.).

Holotype: $ van Breda, 24. VI. 1910, in Zool. Mus.

[Ground colour of the fore wings dark brown, transverse lines and spots bordered with

white.]

f. nigra Metz, 1928, Int. ent. Z. Guben, vol. 22, p. 52. Grondkleur van voor-

en achtervleugels zwart, de laatste met witte franje; dwarslijnen op de voor-

vleugels en omranding van de vlekken wit. Duidelijk getekende zwarte vorm dus.

Hiertoe behoren bijna al onze zwarte exemplaren, waarvan zich vooral een schit-

terende serie in het Zool. Mus. bevindt met veel modern materiaal, dat door

Leffef werd verzameld. Vrijwel alles, wat in 1939 als passetti werd vermeld,

behoort tot nigra. Behalve de daar genoemde vindplaatsen nog aangetroffen te

Wiessel, Uchelen, Dabbelo bij Hoenderlo en Ginneken (Zool. Mus.) en te

Vught (Caron).

f. passe tii Thierry Mieg, 1885. Ook bij deze vorm is de grondkleur van de

vleugels zwartachtig, maar in overeenstemming met de reeds in 1939 geciteerde

oorspronkelijke beschrijving is de tekening onduidelijk. Deze vorm komt weinig

bij ons voor. In Zool. Mus. slechts één exemplaar van Dabbelo. Verder bekend

van Ginneken (van der Meulen) en Breda (Mus. Rotterdam).

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Breda, 9 zonder datum

(alleen rechts, holotype, Leids Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. semiconfluens Lempke, 1939. Nieuwe vindplaatsen: Dabbelo, cf (Zool.

Mus.); Breda, cf (Franssen, Leids Mus.).
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f. obsoleta nov. Op de voorvleugels ontbreken ronde vlek en niervlek geheel of

vrijwel geheel (niet doordat ze overdekt zijn door donkere grondkleur!). Plaat 4,

fig. 9. Dabbelo, d', 28. VI. 1953 (holotype, Zool. Mus.).

[The orbicular stigma and the reniform stigma are absent, completely or nearly so (but

not because they are covered by blackish ground colour!) Plate 4, fig. 9.]

Dwerg. Dabbelo (Zool. Mus.).

Anaplectoides McDunnough

Anaplectoides prasina Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 234; Cat. IV, p.

(241). De verspreiding komt in grote trekken met die van de vorige soort over-

een met dit verschil, dat prasina veel sterker aan de zandgronden gebonden is,

dus practisch geen zwerfneigingen vertoont. In het Waddendistrict alleen bekend

van Terschelling. In de regel niet talrijk, maar merkwaardigerwijs met occulta

in 1953 enorm talrijk in de omgeving van Hoenderlo: 30 à 40 exemplaren op

een gesmeerde boom was niets biezonders. Ook prasina was daar toen onge-

twijfeld bij duizenden aanwezig. Maar eveneens slechts één enkel jaar! De twee

volgende jaren werd ter plaatse geen enkel exemplaar gezien. Pas in 1956 ver-

schenen er weer een paar (Leffef). Het vreemde is, dat deze explosie bij twee

soorten tegelijk voorkwam onder vrijwel identieke omstandigheden, zonder dat

we daarvan natuurlijk de oorzaken kennen.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 19.V —5. VIII.

Vindplaatsen. Fr.: Terschelling, Tietjerk, Olterterp, Rijs. Gr.: Glimmen. Dr.:

Roden, Donderen, Westervelde, Veenhuizen, Grollo, Odoorn, Wijster, Dwingelo. Ov.: De-

nekamp, Volthe, Borne, Hengelo, Rijssen, Abdij Sion. Gdl.: Ermelo, Vierhouten, Wiessel,

Hoog-Soeren, Apeldoorn, Leesten (Uchelen), Laag-Soeren, Woeste Hoeve, Dabbelo, Hoen-

derlo, Otterlo, Harskamp, Ede; De Voorst, Winterswijk, Hoog-Keppel, Babberich; Slijk-

Ewijk. N.H.: Overveen, Aerdenhout. Z.H.: Staelduin, Kralingerhout, Oostvoorne. TA.: Burgh,

Westenschouwen, Oostkapelle. N.B.: Best, Eindhoven, Gassel, Heeze. Lbg.: Stein, Schin op

Geul, Geulem, Rijckholt, Eperheide, Epen, Vaals.

Variabiliteit. Verse levende exemplaren hebben een schitterende groene

kleur, maar zodra de dieren gedood zijn gaat zelfs bij de beste bewaring veel van

hun pracht verloren. Opgeweekte dieren verliezen de groene kleur vrijwel geheel.

Men moet dan ook bij de beoordeling van de kleuren zeer voorzichtig zijn. Dank

zij de schenking van een uitgebreid materiaal aan het Zool. Mus. door Leffef

bezit dit museum thans een unieke serie van deze prachtige uil (alle hieronder

vermelde exemplaren met vindplaats Dabbelo).

f. jaspidea Borkhausen, 1792. Exemplaren zonder de witte vlek franjewaarts

van de niervlek zijn niet zeldzaam en komen wel op de meeste plaatsen onder de

soort voor.

f. olivacea Lenz, 1927, in Osthelder, Schmetterl. Südb., p. 251, pi. 14, fig. 4.

Grondkleur van de voorvleugels lichter, geler, dan bij de typische vorm. Dabbelo

(Zool. Mus.).

f. vindtor Spuler, 1905. Exemplaren met helder groene voorvleugels zijn al-
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thans onder het museummateriaal schaars. Woeste Hoeve (van der Meulen);

Gronsveld (van Wisselingh).

f. alhïmacula Hormuzaki, 1894. Nieuwe vindplaatsen: Roden (Blom); Epen

(van der Meulen, van Wisselingh),

f. pallida Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 3, p. 65. Grondkleur van de voorvleugels

witachtig groen, de lichte vlek weinig afstekend; tekening variabel in duidelijk-

heid. Wiessel, Dabbelo (Zool. Mus.).

f. lugubris Petersen, 1902. Exemplaren met gelijkmatig donkerbruingrijze voor-

vleugels, waarbij van de groenachtige en witachtige tekeningen nauwelijks meer

iets te zien is, zijn nog aangetroffen te: Borne (van Westen); Wiessel, Dabbelo,

Hoenderlo, Harskamp, Maastricht (Zool. Mus.); Epen (van Wisselingh).

f. eboraci Kane, 1896, Entomologist, vol. 29, p. 82 {obscura Lenz, 1927, in

Osthelder, Schmetterl. Siidb., p. 252, pi. 14, fig. 8). Voorvleugels geheel ver-

donkerd, de twee dwarslijnen slechts zwak zichtbaar in lichter bruine tint, maar

de witte vlek franjewaarts van de niervlek scherp afstekend. Dabbelo (Zool.

Mus.).

f. vittata Heinrich, 1916, Deutsche ent. Z., p. 514, pi. IV, fig. 10. Op de

voorvleugels is de ruimte tussen de middenschaduw en de tweede dwarslijn zwart-

achtig verdonkerd, zodat een scherp begrensde band ontstaat. Dabbelo (Zool.

Mus.).

f. niedionigra Lenz, 1927, in Osthelder, Schmetterl. Südb., p. 251, pi. 14,

fig. 2 en 6 (maar niet fig. 7, dit is f. vittatal). Het gehele middenveld van de

voorvleugels zwartachtig verdonkerd, althans het bovenste gedeelte daarvan (vol-

gens de beide afbeeldingen). Beetsterzwaag (Dijkstra); Apeldoorn (Leffef);

Hoenderlo (Gorter); Vijlen (Lukkien).

f. pretensa nov. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt en de eerste dwarslijn

rakend. Hoenderlo, d", 16.VI.1953 (holotype, Zool. Mus.); Gassel (van de

Pol).

[The orbicular lengthened in the direction of the base and touching the antemedian line.]

f. cuneata nov. De ronde vlek en de niervlek staan in een zwarte wigvormige

vlek. Apeldoorn, <ƒ , 24.VL1958 (holotype, Leffef), cT, 6.VL1959 (van Aart-

sen).

[The orbicular and the reniform are situated in a black cuneate spot.]

f. juncta nov. Ronde vlek en niervlek raken elkaar. Apeldoorn, cf ,
22.VL1958

(holotype, Leffef, in Zool. Mus.).

[Orbicular and reniform touch each other.]

f. clausa nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnen-

rand van de voorvleugel. Plaat 5, fig. 8. Dabbelo, $ , 16.VI.1953 (holotype,

Leffef, in Zool. Mus.).

[The antemedian line and the postmedian line touch each other at the inner margin

of the fore wings. Plate 5, fig. 8.]
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f. signata nov. De golf lijn aan de binnenkant door een zwarte lijn afgezet en

scherp afstekend. Apeldoorn, $, 27.VI.1958 (holotype, Leffef, in Zoöl. Mus.).

[The submarginal line bordered on its inner side by a black line and sharply contrasting.]

f. delineata nov. Alle tekening is normaal aanwezig, behalve de dwarslijnen,

die geheel ontbreken. Hoenderlo, (^ , 14.VI.1953 (holotype. Gorter). Een trans,

met nauwelijks zichtbare dwarslijnen van Apeldoorn (Leffef, in Zoöl. Mus.).

[All markings are present except the antemedian line and the postmedian line which fail

completely.}

f. effusa Cockayne, 1952, Ent. Ree, vol. 64, p. 130, pi. V, fig. 7. Met uit-

zondering van de golf lijn is alle tekening op de voorvleugels onscherp; de vlek-

ken zijn niet zwart geringd en de dwarslijnen zijn slechts zwak aanwezig. Hoen-

derlo (Leffef, in Zoöl. Mus.).

Dwergen. Wiessel, Apeldoorn (Leffef, in Zoöl. Mus.).

Cerastis Ochsenheimer

Cerastis rubricosa Schiff. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 236; Cat. IV, p. (243).

De combinatie van beide lijsten van vindplaatsen laat duidelijk zien, dat de

vlinder vrijwel geheel beperkt is tot de zandgronden, hoewel toch ook enkele

vindplaatsen in het Haf district en het Fluviatiel District bekend geworden zijn. In

het Waddendistrict is rubricosa tot nog toe uitsluitend aangetroffen op Vlieland.

Geen correctie op de vliegtijd, die dus blijft: 8. III

—

30.V. Een exemplaar met

een volkomen afwijkende datum vond ik in de collectie van het Collegium Berch-

manianum te Nijmegen: 1.X.1903 gevangen te Bosschenhoofd ! Dergelijke zich

reeds vóór de winter ontwikkelende exemplaren zijn ook van andere soorten be-

kend geworden, maar het blijven toch grote uitzonderingen.

Vindplaatsen. Fr.: Vlieland, Fochtelo, Bakkeveen, Oosterwolde. Gr.: Glimmen,

Noordlaren. Dr.: Lieveren, Norg, Veenhuizen, Donderen, Assen, Grollo, Hooghalen. Ov.:

Volthe, Albergen, Almelo, Saasveld (Molenven), Borne, Rijssen, Raalte, Vollenhove. Gdl.:

Tongeren, Wiessel, Wageningen; Gorssel, Warken, Ruurlo, Winterswijk; Slijk-Ewijk, Gel-

dermalsen. Utr.: Amersfoort, Hollandse Rading. N.H.: Blaricum, Naardermeer, Heemskerk,

Vogelenzang. Z.H.: Wassenaar, Meijendel, ArkeJ, Schelluinen (gewoon! Slob), Dubbel-

dam, Hendrik-Ido-Ambacht, Oud-Beierland, Oostvoorne, Melissant, Goeree. Zl.: Burgh

(talrijk, Leffef), Haamstede, Westenschouwen, Oostkapelle, Valkenisse. N.B.: Bosschen-

hoofd, Waalwijk, Haaren, Sint Michielsgestel, Gassel, Best, Nuenen, Eindhoven, Geldrop.

Lbg.: Milsbeek, Sevenum, Swalmen, Maalbroek, Stein, Spaubeek, Heerlerbaan, Chèvremont,

Simpelveld, Cannerbos, Gronsveld, Rijckholt, Vijlen, Vaals.

Variabiliteit. Naast de typische donker roodachtig bruine vorm en de

in ons land veel gewonere f. mucida Esper komen nog enkele kleurvormen voor,

die echter weer alle in elkaar overgaan.

f. pilicornis Brahm, 1791. De donker purperachtig grijze vorm is even ge-

woon als f. mucida en komt waarschijnlijk overal onder de soort voor, zodat geen

opsomming van vindplaatsen wordt gegeven.

f. ruf a Haworth, 1809. Exemplaren met helder rode voorvleugels zijn zeld-

zaamheden. In Zoöl. Mus. een vrij goed exemplaar van Leuvenum.

f. pallida Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 131. Grondkleur van de voor-
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vleugels licht roodachtig grijs. Wiessel, Apeldoorn (Leffef, in Zool. Mus.);

Hilversum, Deurne (Zool. Mus.); Heemskerk (van Aartsen); Aerdenhout

(van Wisselingh); Wassenaar (Lucas).

f. nigrescens nov. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig rood. Heems-

kerk, $ , 3.1 V. 19 59 (holotype, van Aartsen).

[Ground colour of the fore wings blackish red.}

f. juncta van Wisselingh, 1962, Ent. Ber., vol. 22, p. 142. Ronde vlek en nier-

vlek raken elkaar. Zandvoort (van Wisselingh).

f. semiconfluens nov. Ronde vlek en niervlek smal met elkaar verbonden.

Dubbeldam, cf , 6.IV.1960 (holotype, Groenendijk).

[Orbicular and reniform connected by a narrow isthmus.}

f. clausa nov. De eerste en de tweede dwarslijn raken elkaar aan de binnen-

rand van de voorvleugels. Ruurlo (Lukkien); Beek bij Didam, cT, 18.IV.1925

(holotype, Zool. Mus.).

[Fore wings: antemedian line and postmedian line touch each other at the inner margin.}

f. obsoleta nov. Alle tekening op de voorvleugels verdwenen, alleen de golf-

lijn soms nog zwak zichtbaar. Colmschate (Lukkien); Putten, cf, I.V. 1924

(holotype), Hilversum (Zool. Mus.); Zeist (Gorter).

[All markings on the fore wings absent, only the submarginal line sometimes still

visible.]

Cerastis leucographa Schiff. Tijdschr. Entoni., vol. 82, p. 236; Cat. IV, p.

243), noot; Tijdschr. Entom., vol. 95, p. 276; Cat. XI, p. (887). Voor zover

op het ogenblik bekend is, komt de vlinder voor in de Gelderse Achterhoek, het

midden van Noord-Brabant en het zuiden van Limburg. Tot voor een paar jaar

geleden was het aantal bekende vindplaatsen zeer klein. Uit een onderzoek, dat

Leffef in het voorjaar van 1961 in het zuiden van Limburg instelde, bleek dat

leucographa daar zeer verbreid is. Hij kon er tal van nieuwe vindplaatsen vast-

stellen (alle plaatsen, waarbij geen verzamelaar is genoemd).

De verbreiding in de omringende gebieden werd reeds in 1939 gegeven, terwijl

in 1953 de enige toen met zekerheid bekende Nederlandse vindplaats werd ver-

meld, waar de soort ontdekt werd door Delnoye in 1943. In het onderstaande

overzicht worden nu al onze vindplaatsen vermeld. (N.B. Zie ook Addenda!).

De vliegtijd duurt van half maart tot eind april (19. III —29. IV).

Vindplaatsen. Gdl.: Warnsveld, 13. IV. 1952 (S. R. Dijkstra). N.B.: Best, I960

(van Aartsen, Leffef), 1961, 1962 (van Aartsen). Lbg.: Spaubeek, 1943 en volgende

jaren (Delnoye); Kunrade, Wijlre, Oud- Valkenburg, Gerendal, Bunde, Bemelen, Cadier

en Keer, Gronsveld, Eijsden, Sint Geertruid, Margraten, Gulpen, Mechelen, Vijlen (ook

VAN Aartsen), Vaals (1959, Lücker).

Variabiliteit. Bij de typische vorm is de voorvleugel licht roodachtig,

terwijl het middenveld en het smalle achterrandsveld donkerder, bruinachtig, zijn.

De twee vlekken steken licht af.
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f. ruja Tutt, 1892, Brit. Noct., vol. 2, p. 130. Grondkleur van de voorvleugels

helder roodachtig. Spaubeek (Kammerer).

f. suf f usa Tutt, 1892, 1. c. Grondkleur van de voorvleugels zwartachtig rood,

de ruimte tussen tweede dwarslijn en golflijn niet lichter. Gronsveld (Leffef).

Mesogona Boisduval

Mesogona oxaÜna Hühner. Tijdschr. Entom., vol. 82, p. 260; Cat. IV, p.

(267). Uit de combinatie van beide lijsten van vindplaatsen krijgt men wel de

indruk, dat de vlinder in het zuiden en misschien zelfs nog het midden van Lim-

burg thuis hoort, maar hier toch zeldzaam of in elk geval zeer lokaal is. Deze

vindplaatsen vormen dan de uiterste voorposten aan de noordwestkant van zijn

territorium. De meer dan een eeuw oude waarneming op de Montferland kunnen

we nu wel buiten beschouwing laten. Merkwaardig is, dat oxalina nog steeds niet

uit België is vermeld. De Nederlandse vindplaatsen wijzen er toch wel op, dat

de vlinder althans in het oosten van dit land te vinden moet zijn.

De vliegtijd kan iets vroeger beginnen dan in 1939 werd vermeld en wordt

nu: 21.VIII— 16.IX.

Vindplaatsen. Lbg.: Montfort, 21. VIII.1960 (Maassen); Stein, 31.VIII.1958 (col-

lectie Missiehuis); Brunssum, 29.VIII.1947, twee exemplaren (Gielkens); Aalbeek, 16.IX.

1945 (Pater Priems); Gronsveld, 21.VIII.196l (Leffef).

ADDENDA

Paradiarsia sobrina Boisduval. Een nieuwe vindplaats van deze voor ons land

uiterst zeldzame uil is Helenaveen. Hier brandde in 1962 voor het eerst een

lamp van het Rivon. Op 3 en op 10 september werd hiermee een exemplaar van

sobrina gevangen (Leffef).

De nu bekende vliegtijd wordt: begin augustus tot in september (3. VIII

—

lO.IX).

Cerastis leucographa Schiff. Aan het Nederlandse areaal kan nu ook Twente

toegevoegd worden. Op 20 april 1962 ving Knoop een exemplaar op bloeiende

wilgekatjes te Volthe (nu in collectie-VAN der Meulen).

CORRIGENDA

Tweede supplement

p. (75), regel 24 van onderen. Colias calïda Verity moet zijn: Colias australis

Verity. Zie Ent. Ber., vol. 20, p. 8, I960.

p. (76), regel 19 van onderen. Het vraagteken voor het woord Vindplaats ver-

valt. Zie Ent. Ber., vol. 20, p. 9, I960.

Derde supplement

p. (115), regel 13 van onderen. Subsp. gelriae nov. moet zijn: subsp. microchroa

Verity, 1948, Var. géograph. et saisonnière des Pap. diurnes en France, p. 105.

Zie Beuret, Lycaeniden der Schweiz, vol. 2, p. 248, 249, 1957.

p. (115), line 2 from bottom. For subsp. gelriae nov. read: subsp. microchroa
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Verity, 1948. Cf. Beuret, Lycaeniden der Schweiz, vol. 2, p. 249, 1957.

p. (152), regel 11 van onderen. Thecla quercus moet zijn: Quercusia quercus.

Deze soort is niet cogeneriek met Thecla hetulae (het genotype van Thecla). Zie

N. D. RiLEY, The Genera of holarctic Theclinae, in: Proc. tenth Int. Congr. of

Entom., vol. 1, p. 281 —288, speciaal p. 283 (1958). Voor quercus is de genus-

naam Quercusia Verity beschikbaar.

p. (160). Zie voor een plausibele verklaring voor de vangst van Melïtaea didyvia

in Nederland de mededeling in Ent. Ber., vol. 16, p. 216, 1956.

Vijfde supplement

p. (242), regel 12 van boven. Subsp. occidentalis nov. moet zijn: subsp. pallida

Verity. Deze naam werd in 1916 door Verity voor het eerst gebruikt om de

gezamenlijke Britse populaties aan te duiden, dus als subspecies, en volgens de

thans geldende nomenclatuurregels geldt vanaf dat ogenblik de naam met de

rang van subspecies en Verity als auteur. Daar er, voor zover ik weet, geen ver-

schil bestaat tussen de in ons land vliegende vorm en die van Engeland, wordt

dus ook de correcte naam voor onze populaties: subsp. pallida Verity,

p. (266), regel 4 van boven. Papilio arethusa Schiff., 1775, is geen homoniem,

zoals Verity schrijft in Farf. Italia, vol. 5. Drury spelde de naam in 1773:

Papilio aritheusa. De correcte moderne naam voor de soort wordt dus: Arethusana

arethusa Schiff.

p. (296). Tussen regel 18 en 19 van boven is de volgende regel weggevallen:

,,maar het oog is ook op de bovenzijde van de voorvleugels zichtbaar. Deze vorm is"

Zevende supplement

p. (385), line 22 from top. For the nonsense printed here read: though the latter

in the male much more often than in the female.

Achtste supplement

p. (467), regels 4, 6 en 28 van onderen. Subsp. obscura moet zijn: subsp. pseudo-

bijasciata.

p- (499), regels 3 en 4 van onderen zijn na de correctie met elkaar omgewisseld,

p. (512), regels 3 en 4 van onderen. Hiertussen is weggevallen: ..Vliegtijd voor

zover bekend: eind maart tot begin mei (24. III

—

9.V)."

p. (512), onderste regel. Sauer moet zijn: Sauter.


